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Förord 

Een sköön och härligh Jungfrw Speghel (även kallad Jungfruspegeln) 

av Conrad Porta (1541–1585), översatt och tryckt i Stockholm 1591 

(tyskt original 1580), har länge setts som den första barnboken på 

svenska. Det kom barn– och ungdomslitteraturens nestor Göte Kling-

berg (1918–2006) fram till i sin banbrytande avhandling Svensk barn– 

och ungdomslitteratur 1591–1839 från 1964, den enda avhandling om 

barnlitteratur på svenska före 1750 som hittills har skrivits. Jag hade 

bestämt mig för att låta Een sköön och härligh Jungfrw Speghel bli 

avhandlingens äldsta verk. Medan jag satt och arbetade med den gick 

tankarna till ännu äldre litteratur. Hur kunde jag vara säker på att det 

här var den äldsta texten för barn och ungdomar, även om den kanske 

var den första tryckta boken med skönlitterära drag, som riktar sig till 

unga läsare? Jag började läsa den ena medeltida texten efter den andra 

ur Svenska Fornskrifts–sällskapets samlingar. Jag insåg snart att det 

fanns kommentarer kring barndom och barnuppfostran samt ansatser 

till att inkludera och förmedla budskap till unga i äldre verk, som till 

exempel i Fornsvenska legendariet, Flores och Blanzeflor, Schackta-

velslek och Um styrilse konunga ok höfdinga (även kallad Konunga-

styrelsen). När jag började läsa Speculum virginum (sv. övers. 1472–

1486) insåg jag att jag var tvungen att ändra avhandlingens avgräns-

ning och inriktning. Här fanns ytterligare en "jungfruspegel", det vill 

säga en text för flickor, som hade översatts till svenska mer än 100 år 
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före Een sköön och härligh Jungfrw Speghel och som hade betydligt 

äldre anor. Ett annat verk som tidigt fångade min uppmärksamhet var 

Siælinna thrøst (okänd upphovsman i mitten av 1300–talet, sv. övers. 

1430–tal), som tydligare än något annat av de medeltida verken riktar 

sig till en ung publik. Dessa två verk har fått en framträdande roll i 

avhandlingen.  

Det blev många funderingar kring definitioner av barn– och ung-

domslitteratur, metoder, synen på kön och relationer mellan 

barn/ungdomar och vuxna. Texterna fick mig att tänka om och ifråga-

sätta de föreställningar jag hade om den förmoderna litteraturen.  

Även om jag har valt andra perspektiv, andra vägar och till viss del 

andra epoker, så ser jag mitt arbete som ett litet komplement till 

Klingbergs omfattande livsverk, en pusselbit inom ett fält där mycket 

arbete återstår. Min förhoppning är att avhandlingen kan bidra till nya 

perspektiv på den äldre litteraturen och inspirera till framtida forsk-

ning. 

Ett särskilt stort tack vill jag först och främst rikta till min huvud-

handledare Boel Westin och min biträdande handledare Anders Cull-

hed. Ett varmt tack till Rune Palm på Institutionen för nordiska språk 

på Stockholms Universitet, som varit behjälplig med synpunkter på 

text, på tolkningar och översättningar av fornsvenska citat. Jag har 

också fått ovärderlig hjälp med latinska citat och översättningar av 

Anders Cullhed.  

Tack Anna Ohlsson för synpunkter, hjälp och inspiration! Jag vill 

även tacka mina opponenter på slutseminariet, Elina Druker och Anna 

Carlstedt. Flera personer på och utanför institutionen har haft bety-
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delse för projektet och bidragit med stöd, diskussioner och tips. Av 

dessa vill jag särskilt tacka Andreas Hellerstedt och Maria Andersson. 

Tack till Janina Orlov och Ljubica Miocevic, som har läst och oppone-

rat på kapitel ur avhandlingen. Jag vill också tacka personalen på In-

stitutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria och alla på Forskar-

skolan i estetiska vetenskaper, som jag med stor behållning också har 

varit en del av. 

Avhandlingsarbetet hade blivit svårare att genomföra utan den 

kunniga personalen på Kungliga Biblioteket i Stockholm och det 

enorma skåp jag hade förmånen att få tillgång till. Ett stort tack! Jag 

vill också tacka Svenska Barnboksinstitutet och alla uppmuntrande 

barnlitteraturforskare jag mött. Tack till familj och vänner för kärlek, 

tålamod och nödvändig rekreation! En nära vän, som har bidragit med 

stöd och inspirerande samtal kring avhandlingsämnet under arbetets 

gång, finns inte längre med oss. Annika Kvist är djupt saknad och 

ihågkommen med tacksamhet. 

Projektets färdigställande möjliggjordes tack vare stipendium från 

Karl och Betty Warburgs fond och Stiftelsen Martha Sandwall–

Bergströms författarfonds forskarstipendium 2011.  



 
 
6 

1. Inledning 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det här är en komparativ studie där litterära verk på svenska jämförs 

tematiskt. Syftet är att undersöka konstruktioner av förebilder i verk 

med exempelberättelser på svenska 1400–1750 utifrån ett barn– och 

ungdomslitterärt perspektiv. Det är närmare bestämt litterär didaktik 

och konstruktioner av subjektpositioner som studeras. Med exempel-

berättelser, exempla, avses berättelser som har en förebildande funkt-

ion.1 Det är alltså berättelser som förmedlar hur man bör leva och för-

hålla sig till sin omvärld.  

Bennet A. Brockman föreslår att frågan inte bara är om en text är 

didaktisk, utan hur den är didaktisk.2 Studien söker svar på den frågan. 

De grundläggande frågeställningar jag använder för att ringa in pro-

blematiken är: 

• Vilka tankar om barndomen kan motivera att författare skriver 
för eller inkluderar barn och ungdomar som textens motta-
gare?  

                                                        
1 Jag har valt denna enkla och övergripande definition, som är funktionell för mitt syfte. Ex-
empelforskning är ett stort vetenskapligt fält där bland annat begreppet exempel diskuteras 
och klassificeringar görs. För en översikt se t.ex. Claude Bremond, Jacques Le Goff och Jean–
Claude Schmitt, L'‹‹EXEMPLUM››, Typologie des sources du moyen âge occidental, Fasc. 
40, (Institut d'études médiévales, Université Catholique de Louvain) Brepols, Turnhout–
Belgium 1996. Att framställa någon/något som förebildlig/t kallas här konstruktion av före-
bild eller förebildning. 
2 Se Bennett A. Brockman, "Medieval Songs of Innocence and Experience: the Adult Writer 
and Literature for Children." Children's Literature, vol 2, 1973, s. 41. 
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• Hur uttrycks olika barndomskoncept? 

• Hur dominerar respektive samspelar olika didaktiska koncept i 
texten? 

• Vilka subjektpositioner, budskap och ideal förmedlas via 
skildringen av förebilder samt maktförhållandet mellan 
olika litterära karaktärer?  

• Vilka subjektpositioner konstrueras för flickor?  

• Hur förhåller sig olika texter till idéer om hur unga lä-
sare/mottagare kan ta till sig texten och identifiera sig med 
karaktärerna? 

Alla frågor ställs inte till alla texter, eftersom det utvalda materialet 

totalt sett är omfångsrikt och textanalysen skulle bli skrymmande. 

Istället har representativa avsnitt och typsituationer valts för att belysa 

frågeställningarna på olika sätt. Jag har strävat efter att uppmärk-

samma företeelser som är anmärkningsvärda eller belysande. Ibland 

diskuteras ett verk, ibland flera.  

En övergripande fråga, som hänger ihop med frågan om vilka sub-

jektpositioner som förmedlas, är om en ifrågasättande läsning upp-

muntras. Kräver texterna inte bara underkastelse, utan även eftertanke 

och personligt ställningstagande? Frågan bygger på en av Elizabeth 

Allens slutsatser: 
Medieval exemplary literature does not simply demand obe-
dience but inquires into its own social benefit, examines its 
own poetic indeterminacy, and argues for its audiences' moral 
freedom.3 

Påståendet väcker frågor. Kan det vara så att äldre exempelberättelser 

"argumenterar för dess publiks moraliska frihet", som Allen anser, 

även när de riktar sig till eller inkluderar en ung publik?4 Vilka uttryck 

                                                        
3 Elizabeth Allen, False Fables and Exemplary Truth in Later Middle English Literature, 
Palgrave Macmillan, New York 2005, s. 26. 
4 Allen 2005, s. 26. 
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skulle detta i så fall kunna ta? Uppmuntras unga att anamma en ifråga-

sättande subjektposition i den äldre litteraturen? Det skulle i så fall 

innebära att något mått av kritiskt tänkande konstrueras och ideali-

seras.  

Avsikten med att använda subjektpositioner, barndomskoncept och 

didaktiska koncept som redskap för textanalyserna är att undersöka 

hur olika värdegrunder och förhållanden kan påverka textens estetik 

och ingå i ett normerande växelspel. Det förekommer receptionshisto-

riska kommentarer i avhandlingen, det vill säga hur enstaka läsare har 

reagerat på vissa verk, och diskussioner om vad som ansetts vara 

lämplig litteratur för unga. Läsarens upplevelse och verkens motta-

gande eller spridning står dock inte alls i fokus här. Det är en textcen-

trerad studie.  

Många berättelser och litterära konventioner återanvänds genom 

litteraturens historia.5 Det motiverar en typ av studie som kallas för 

diakronisk, eller longue durée, det vill säga att man följer till exempel 

en genre, en berättelse, ett motiv, en litterär konvention, en idé eller en 

metod och dess förändring/beständighet under en lång period.6 Det här 

är en diakronisk studie utifrån tematiska frågeställningar som ringar in 

barn– och ungdomslitterär poetik, som känntecknas av en kombinat-

ion av didaktiska och estetiska val. Jag har valt att arbeta med flera 

typsituationer för att närma mig texternas budskap från olika håll. En 

tematisk studie av det slag som görs i denna avhandling har vissa 

nackdelar, som till exempel att det inte är möjligt att gå på djupet med 

                                                        
5 Juanita Feros Ruys, "Introduction", What Nature Does Not Teach. Didactic Literature in the 
Medieval and Early–Modern Periods, red. Juanita Feros Ruys, Brepols, Turnhout Belgien 
2008, s. 17. 
6 Feros Ruys 2008, s. 17–18. 
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enskilda aspekter eller verk, men den kan synliggöra vissa litterära 

företeelser i materialet.  

Barn– och ungdomslitterär adaptation är viktig som begrepp och 

teoretisk utgångspunkt inom barnlitteraturforskningen.7 Därför vill jag 

kommentera varför jag har valt att inte diskutera den, som bland andra 

Göte Klingberg och Torben Weinreich har gjort i sina barnlitteraturhi-

storiska arbeten.8 Jag är inte ute efter att kritisera det barnlitterära ad-

aptationstänkandet. Hur vuxna anpassar texten till unga läsare är ett 

perspektiv som kan vara relevant när man studerar texter som riktar 

sig till barn och unga. Jag har däremot försökt att, som Boel Westin 

föreslår, frigöra mig ifrån idén om adaptationen och författarens in-

tention för att få syn på något annat, som svarar mot det syfte och fo-

kus jag har valt.9 

 

1.2 Materialet 

Barn– och ungdomslitteraturen delar sin äldre historia med den all-

männa litteraturen och kan därför inte förstås om man rycker loss den 

ur sitt litteraturhistoriska sammanhang.10 Litteraturen är inte bara en 

                                                        
7 Begreppet introducerades som användbart för barnlitteraturforskning av Theodor Brügge-
mann och utvecklades av Malte Dahrendorf. Se Boel Westin, "Vad är barnlitteraturforsk-
ning?", Litteraturvetenskap–en inledning, red. Staffan Bergsten, Studentlitteratur 1998, s. 
128–129. 
8 Göte Klingberg, Barnlitteraturforskning – en introduktion, Almqvist & Wiksell, Stockholm 
1972, s. 95–102, Torben Weinreich, Askepots sko. Børnelitteratur og litteraturpædagogik 
1965–1990, Danmarks Lærerhøjskole, København 1992, t.ex. s. 14–19. Torben Weinreich, 
Börnelitteratur mellem kunst og pædagogik, Roskilde Universitetsforlag, Roskilde 1999,  t.ex. 
s. 39–59, 85–86. 
9 Westin 1998, s. 128–129, 131, 135–136. 
10 Se t.ex. Warren W. Wooden, Children's Literature of the English Renaissance, utg. 
postumt, red. och inledning av Jeanie Watson, The University Press of Kentucky, Kentucky 
1986, s. IX–X och Boel Westin, "Mission impossible – barnlitteraturforskningens dilemma", 
Läsebok. En festskrift till Ulf Boëthius, red. Carina Lidström, Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion, Stockholm/Stehag 1993, s. 23. 
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spegling av historien, den bär också sin egen historia, sitt eget förlopp. 

Litterära texter och konventioner kan överleva samtida motstånd och 

trotsa diskurser. Berättelser och budskap till unga kan peka framåt 

eller knyta an till en äldre tradition. Det senare kan vara uttryck för en 

nostalgisk konvention, som också kan säga något om behov i samti-

den. Juanita Feros Ruys konstaterar att den medeltida och tidigmoder-

na didaktiska litteraturen är instabil.11 Den översätts, prosatexter skrivs 

om till poesi och tvärtom, manuskript överförs till tryckta versioner, 

annat material infogas, texter förkortas, smälts samman med eller lå-

nas in i andra verk. Ibland anonymiseras ett verk eller tillskrivs en 

annan författare, originalförfattarskapet kan återupptäckas, en titel kan 

lånas till ett helt annat verk eller adapteras för att passa in i en annan 

kontext.12 Detta fenomen kallas inom det litteraturhistoriska fältet för 

mouvance (rörlighet).13 Trots detta finns det vissa verk som består. 

Latinläroboken och sentenssamlingen Disticha Catonis (av Dionysius 

Cato, 200–300–talen), som användes i undervisningen under minst 

1000 år, är ett sådant exempel. Litteraturens mouvance är särskilt van-

lig när det gäller folkspråkstexter, det vill säga texter som skrevs på 

andra språk än latin, som ofta är översättningar från latinska verk.14  

 

                                                        
11 Feros Ruys 2008, s. 16. Begreppet tidigmodern (på eng. "early modern") används om tiden 
från medeltidens slut, i Sverige från och med reformationen, till slutet av 1700–talet (eg. 
franska revolutionen 1789). 
12 Feros Ruys 2008, s. 16–17. 
13 Feros Ruys 2008, s. 17. 
14 Feros Ruys 2008, s. 17. 
 



 
 

11 

De utvalda verken är kompilationer, det vill säga sammanställning-

ar av många berättelser från olika källor, av okända eller kända förfat-

tare (som i sin tur ofta har använt både kända och okända källor). 

Kompilationer är inte bara typiska för medeltidens litteratur, utan även 

för tidigmodern barn– och ungdomslitteratur och lärobokstradition.15 

De texter som jag studerar är ett resultat av ett kollektivt författarskap, 

där varje ny redaktör/översättare har ändrat, lagt till eller dragit ifrån 

något. Det är alltså en fri översättning som görs, som kan vara mer 

eller mindre trogen sin förlaga.  

Den fria översättningen innebär att översättaren har två roller: som 

förmedlare respektive självständig textskapare. Översättarens förmed-

lande roll kännetecknas av lojalitet, medan det självständiga textskap-

andet kan betecknas med ordet samsyn.16 Översättaren blir ytterligare 

en av dessa författare/redaktörer, som både förmedlar och formar tex-

ten utifrån sin historiska och sociala kontext, men graden av lojalitet 

varierar och gränsar ibland till trogen översättning. När det till exem-

pel gäller den svenska översättningen av Speculum virginum ("Jung-

frurs spegel", orig. ca 1140, sv. 1472–1486) finns det lojalitet mot den 

latinska texten. Det går att nästan ordagrant hitta respektive sats i 

svensk och latinsk text, men det finns också exempel på fria tolkning-

ar, distinkta skillnader samt misstag, vilket påpekas av Robert Geete i  

 

                                                        
15 Se även Luis Ajagán–Lester, "Bilden av 'de andra' ", Verklighetens texter, Svensk sak-
prosa – empiri, red. Björn Melander & Björn Olsson, Studentlitteratur, Lund 2001, s. 40. 
16 Jonatan Pettersson, Fri översättning i det medeltida Västnorden, ACTA UNIVERSITATIS 
STOCKHOLMIENSIS, Stockholm Studies in Scandinavian Philology, New Series 51, Stock-
holms Universitet, Stockholm 2009, s. 56–57. 
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hans översättningsanalys.17 I de flesta fall vacklar översättarna mellan 

lojalitet och samsyn. I verk som kännetecknas av samsyn kan helt nya 

avsnitt och försvenskningar av olika slag infogas. Varje ny version, 

varje liten förändring, kan ses som en intertextuell kommentar till den 

föregående, som ett nytt kapitel i texternas verkhistoria.18 En ny kom-

pilation, översättning eller parafras utifrån det kollektiva författar-

skapet är därför en unik version, som har sin egen auktoritet, kontext 

och verkhistoria. Vissa värderingar och ideal lever kvar, andra föränd-

ras eller faller bort. Berättelser återanvänds, adapteras och rekontextu-

aliseras. Rekontextualisering innebär att texter kan få nya innebörder 

när de överförs från ett sammanhang till ett annat, oftast genom en 

översättning.19 Det är representativt att idéer hämtade från det tyska 

språkområdet tilltalade svenska översättare, förläggare och pedagoger, 

                                                        
17 Det finns en problematisering av översättningen i slutet av Speculum virginum. Se Robert 
Geete, Speculum virginum – Jungfruspegel, öfvers. från latinet af Mathias Laurentii, munk i 
Vadstena. Efter den enda kända handskriften utgifven af Robert Geete, Svenska Fornskrift–
sällskapets samlingar, 1897–1898, s. XV. I en svensk slutkommentar (kallad "slutskrift" av 
Geete) står det: "Thänna forescripna book wände war käre fadhir ok brodhir här mathias 
laurencij conwändz brodhir j wastztenom [Vadstena] aff latino ok j swänsko mz storom kärlek 
ok jnnerlikom godh wilia gudhi til hedhirs ok jomfru mario ok allom os til hwgnadh Thy whar 
som nakor stadz synes stwndom mörkt wara j thässe book til at wndhirsta thz skal ey räknas 
älla tros wara hans skuld som thätta wände wthan athenast for latinonna diwp 
wndhirstandilse, hwilkit siälff bokin bewisar allom them hänne läsa ok kwnna forsta". Se 
Geete 1897–1898, s. 593. Om något är svårt att förstå i texten så ska man inte skylla på över-
sättaren, utan det beror enligt kommentaren i stället på att den latinska texten kräver djup 
förståelse ("diwp wndhirstandilse"). Här påstås också att boken själv bevisar detta för de som 
kan läsa och förstå henne, underförstått på latin. Kommentaren, som troligen skrivits strax 
efter översättarens död 1486, tyder på att det här finns en idé om att det är eftersträvansvärt att 
ha en så noggrann översättning som möjligt, även om det kanske inte är möjligt att åstad-
komma en sådan när texten är svårtolkad. Geete anser att översättningen i stort sett är trogen 
originalet, "att den öfver hufvud taget med trohet följer sitt original", varpå han sedan ger 
exempel på diverse misstag och ändringar som magister Mathias har gjort. Ett, enligt Geete, 
"smaklöst" misstag som påpekas är bland annat att ordet conventiculis [klostrets; kopplas till 
virgineis och översätts av Geete som "klostersystrarna"] har lästs som con venticulis och 
översatts till "mz wädhreno" [med väder], som kan förstås som att släppa väder. Se Geete 
1897–1898, s. XVI–XVIII. 
18 Se även Allen 2005, s. 126. 
19 För diskussion om rekontextualisering, se t.ex. Luis Ajagán–Lester, Per Ledin och Henrik 
Rahm, "Intertextualiteter", Teoretiska perspektiv på sakprosa, red. Boel Englund och Per 
Ledin, Studentlitteratur, Lund 2003, s. 230–234. 
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i synnerhet efter reformationen.20 Tidigmodern barn- och ungdomslit-

teraturen på svenska är oftast översättningar från tyska.21 Jag arbetar 

med svenska översättningar av verk som ursprungligen skrivits på 

latin, tyska eller engelska. Jag studerar inte översättningar, utom i un-

dantagsfall då enskilda begrepp får betydelse i sammanhanget.  

Den muntliga traditionen är mycket viktig under både medeltid och 

tidigmodern tid, och kan ses som barn– och ungdomslitteraturens 

vagga, men är även litteraturens parallella och samspelande medium.22  

 

1.3 Urval och formalia 

Jag har dels valt texter som Klingberg diskuterar eller nämner, dels 

texter som inte tidigare har studerats utifrån ett barn– och 

ungdomslitterärt perspektiv. Klingbergs Kronologisk bibliografi över 

barn– och ungdomslitteratur utgiven i Sverige 1591–1839 (1967), har 

                                                        
20 Se t.ex. Ajagán–Lester 2001, s. 34. 
21 Inom fältet förkortas begreppet barn- och ungdomslitteratur till barnlitteratur, men då om-
fattar det även litteratur för ungdomar. Jag har trots det valt detta begrepp för tydlighetens 
skull. 
22 Det finns inom balladforskningen olika uppfattningar om samspel mellan litteratur och 
ballad, t.ex. om Eufemiavisorna har inspirerat ballader eller tvärtom. Bengt R. Jonsson är en 
av flera forskare som argumenterar för att det finns lingvistiska och metriska lån från balla-
derna i Eufemiavisorna. Bengt R. Jonsson, "The Ballad in Scandinavia: Its Age, Prehistory 
and Earliest History. Some Preliminary Reflections." The European Medieval Ballad. A Sym-
posium, Odense University Press, Odense 1978, s. 12. Ett exempel på det är även berättelsen 
om våldtäkten på den dygdesamma Lucretia, ett tilltag som fördöms i bland annat Schackta-
velslek (sv. övers. 1460–tal) och senare dyker upp som en svensk visa i en skrift från 1583. Se 
Gustaf Edvard Klemming, Svenska medeltids dikter och rim, P.A. Norstedt & Söner, Stock-
holm 1881–1882, s. 224–227, r. 745–830. Om den tryckta visan, se Isak Collijn, Sveriges 
bibliografi intill år 1600, band III, 1583–1590, Uppsala 1932–1933, s. 7–8. I flera versioner 
av berättelsen fördöms gärningsmannen och Lucretias självmord ses som tragiskt, ibland 
kommenteras det knappt, men det finns avvikande meningar. Den spanska författaren Juan 
Luis Vives (1492/93–1540), som har skrivit De institutione feminae christianae (1523), har en 
hårdnackad inställning till kvinnors kyskhet. Han anser att Lucretia inte hade något val, hon 
var tvungen att skilja sitt "kyska sinne ifrån sin korrumperade kropp", d.v.s. ta livet av sig. Se 
Ursula Potter, "Elizabethan Drama and The Instruction of a Christian Woman by Juan Luis 
Vives", What Nature Does Not Teach. Didactic Literature in the Medieval and Early–Modern 
Periods, red. Juanita Feros Ruys, Brepols, Turnhout Belgien 2008, s. 261, 277. 
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varit utgångspunkten för mitt sökande efter lämpliga verk. Jag har 

även gjort ett urval efter genomgångar av Svenska Fornskrift–

sällskapets samlingar, Isak Collijns bibliografier samt sökningar i 

Regina och Libris, Kungliga Bibliotekets databaser. Det finns fler 

verk och berättelser som är relevanta att studera ur ett barn– och 

ungdomslitterärt perspektiv, men en avgränsning har varit nödvändig. 

Urvalet har gjorts utifrån vilka verk som har innehållit flera 

exempelberättelser och varit särskilt lämpliga att jämföra och 

analysera utifrån mina frågeställningar. För att underlätta läsningen 

görs ytterst korta presentationer av verken i samband med att de 

diskuteras. Ett undantag är presentationen av Speculum virginum, som 

behandlas utförligare än de övriga verken på grund av dess budskap, 

tolkningskontext och betydelse som medeltidens mest omfattande 

(och i den latinska versionen väl kända och spridda) verk för flickor. 

Jag har arbetat med flera verk, men följande texter har haft en 

större betydelse i textanalyserna, här nämnda i kronologisk ordning 

efter när den svenska översättningen gjordes: Siælinna thrøst (ca 

1430), Schacktavelslek (1460–tal), Speculum virginum (1472–1486), 

Peder Månssons Barnabok (trol. skriven 1516–1524), Een sköön och 

härligh Jungfrw Speghel (1591) av Conrad Porta, Reyncke Fosz 

(1621), Kyskheets spegel (1622) av Michael Sachs, Insignis adoles-

centia (1624) av Petrus Johannes Rudbeckius den äldre, Thet qwin-

lighe könetz lustgård (1638) av Juan de la Cerda och Aegidius Al-

bertinus samt Andelig Exempel-Bok För BARN (1746) av James 

Janeway (m.fl. författare).23  

                                                        
23 För fullständiga titlar och uppgifter, se bibliografi och löpande presentationer. 
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Att arbeta med barn– och ungdomslitteraturens förmoderna historia 

innebär att hantera ett spretigt och motsträvigt material där det finns 

luckor.24 Verk kan ha gått förlorade för eftervärlden, information kan 

saknas. Flera av de texter som finns, i synnerhet de som skrivits före 

reformationen, är svårtolkade och tidskrävande att arbeta med. När det 

gäller handskrifterna har jag har använt mig av tryckta versioner pub-

licerade av Svenska Fornskrift–sällskapet. Det har inte gjorts utan 

eftertanke, men varit nödvändigt för projektets genomförande med 

tanke på mina frågeställningar.  

Ett dilemma när man arbetar med äldre verk är att de ibland saknar 

sidnumrering, det vill säga är opaginerade. I dessa fall räknas blad 

utifrån titelsidan. Recto anger bladets framsida, verso är bladets bak-

sida. Det finns enstaka avsteg, när jag till exempel hänvisar till en de-

dikation, ett visst avsnitt eller en kort efterskrift, som är lätt att hitta, 

där bladräkning snarare försvårar. 

Min ambition har varit att undvika moderna översättningar av de 

äldre texterna så långt det har varit möjligt. Jag använder mig därför 

som regel av direkta citat, utom i de fall då texten är svår att tolka på 

grund av en föråldrad ordföljd, oklara syftningar och luckor. Jag har 

då valt att göra översättningar/tolkningar av enstaka citat. 

När man ska citera Bibeln kan man fråga sig vilken Bibelversion 

man ska använda. Versio Vulgata, som är en latinsk bibelöversättning 

från 300–talet e.Kr. av Hieronymus, var den bibelversion som använ-

des i Sverige före Gustav Vasas Bibel (1541).25 Om syftet är att refe-

                                                        
24 Begreppet förmodern används om tiden före år 1800. 
25 Se t.ex. Bibeln, Verbum Förlag/Bokförlaget Cordia/Förlagshuset Gothia, Stockholm 2001, 
s. IV. 
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rera till idéer i Bibeln på ett mer allmänt plan finns det dock oftast inte 

någon anledning att använda något annat än en nutida version. Jag har 

stannat för den senaste Bibelutgåvan från 2001, om inte något annat 

anges av särskilda skäl, eftersom den i större utsträckning än äldre 

svenska versioner är språkvetenskapligt bearbetad utifrån tillgängliga 

källor.26  

Typografin i citat har normaliserats på så sätt att tecknet ∫  har er-

satts med ett modernt s. ∫s har till exempel blivit ss. Ett tecken som har 

vållat vissa bekymmer är ~ som i äldre texter ofta används över en 

konsonant, som senare betecknas med dubbeltecknad konsonant, till 

exempel mm. Av tekniska skäl har det inte fungerat med andra konso-

nanter än n. Därför används dubbeltecknad konsonant i stället. Jag har 

också förenklat andra specialtecken av samma anledning; ett latinskt e 

med komma under har skrivits som e. I den textkritiska transkription-

en av medeltida handskrifter förekommer det att enstaka kursiva bok-

stäver blandas med normala i ett ord för att markera uteslutning-

ar/tillägg.27 Dessa bokstäver har normaliserats. Däremot har jag info-

gat egna kursiveringar av fraser, vilket anges, för att lyfta fram något 

av betydelse för sammanhanget. 

 

1.4 Disposition 

I inledningen har syfte, frågeställningar och grundläggande förutsätt-

ningar presenterats. I det andra kapitlet ges en historiografisk översikt 

                                                        
26 Se Bibelkommissionens förord, Bibeln 2001, s. 7–8. 
27 Sam. Henning, SIÆLINNA THRØST. FÖRSTE DELIN AFF THE BOKINNE / SOM KAL-
LAS SIÆLINNA THRØST. Efter cod. Holm. A 108 (f.d. cod Ängsö). Kritisk upplaga, Samling-
ar utgivna av Svenska Fornskrift-sällskapet, Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, Uppsala 
1954, s. XVII–XVIII. 
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över hur begreppet barn– och ungdomslitteratur har använts och av-

gränsats i tidigare forskning och litterära översikter inriktade mot litte-

ratur skriven före 1750. I slutet av kapitlet diskuteras barn– och ung-

domslitteratur som begrepp och avhandlingens utgångspunkt i sam-

manhanget presenteras. Det tredje kapitlet är ett teori– och metod-

avsnitt. Där presenteras begrepp och återstoden av avhandlingens 

premisser.  

För att få en bakgrund till hur texterna förhåller sig till barndomen 

som idé diskuteras i kapitel fyra bland annat frågan: Vilka tankar om 

barndomen kan motivera att författare skriver för eller inkluderar barn 

och ungdomar som textens mottagare? Förklaringar söks i hur idéer 

om barndomen uttrycks i litteraturen. Barndomskoncept exemplifieras 

och diskuteras i kapitlet, därför att de har betydelse för diskussionen 

om förebildande ideal och subjektpositioner. I detta kapitel diskuteras 

även synen på barndomen i barndomshistorisk forskning. I kapitel fem 

till och med åtta görs textanalyser med fokus på olika aspekter av kon-

struktioner av förebilder för unga.  

I kapitel fem diskuteras i korthet exempel på föreställningar om 

identifikation genom ålder, det vill säga tecken på en föreställning i 

texten om att unga läsare/mottagare lättare identifierar sig med unga 

karaktärer. Kapitel sex behandlar maktförhållandet mellan olika ka-

raktärer. Subjektpositioner som förmedlas via olika typsituationer ana-

lyseras tematiskt. I kapitel sju analyseras Speculum virginum. Verket 

presenteras och Theodoras roll som förebild diskuteras. Speculum vir-

ginum dominerar även kapitel åtta, där frågan om kön och subjektpo-

sitioner för flickor analyseras. Företeelser i andra verk jämförs med 
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Speculum virginum. I kapitel nio finns övergripande och komplette-

rande diskussioner. Avhandlingen avslutas med slutsatser i kapitel tio. 
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2. Barn– och ungdomslitteratur som begrepp 

2.1 Tidigare forskning 

Det banbrytande verket Svensk barn– och ungdomslitteratur 1591–

1839 (1964) skrevs av Göte Klingberg, vars publikationer med omfat-

tande kartläggningar och teoretiska diskussioner inom det barnlitterära 

och barnlitteraturhistoriska fältet inte kan överskattas.28 Den innehålls-

rika avhandlingen är en resonerande bibliografi med pedagogikhisto-

riska kommentarer, som Klingberg skriver: 
  Den nödvändiga begränsningen innebär emellertid bl. a. att detaljundersök-
ningar av varje enskilt verks bakgrund och innehåll endast i vissa fall kunnat 
göras. Boken har därför snarast blivit en resonerande bibliografi. Jag har dock 
strävat efter att ge en utförlig behandling av det för arbetet centrala ämnet, de 
pedagogiska grundtankar som vägledde utgivarna av barn– och ungdomslitte-
ratur. Boken är således inte enbart en bibliografi utan också ett pedagogikhi-
storiskt arbete.29  

Klingberg valde att inte arbeta kronologiskt i avhandlingen, utan de-

lade in den äldre barn– och ungdomslitteraturen i olika "litteraturkate-

gorier", vilket var ett sätt att hantera avhandlingens avgränsning.30 

Dessa litteraturkategorier har fått betydelse i den efterföljande forsk-

ningen.31 En redan nämnd kompletterande, kronologisk bibliografi 

                                                        
28 Göte Klingberg, Svensk barn– och ungdomslitteratur 1591–1839, Natur och Kultur, Stock-
holm 1964. Klingberg var mycket produktiv och alla hans verk kan inte nämnas här. Hans 
forskning fick stort genomslag, även internationellt, och flera av hans verk har översatts. 
29   Klingberg 1964, s. 1. 
30  Klingberg 1964, s. 1–2, 12. 
31  Se t.ex. Cornelia Niekus Moore, The Maiden’s Mirror. Reading material for German girls 
in the sixteenth and seventeenth centuries, Wolfenbütteler Forschungen, band 36, In Kom-
mission bei Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1987, s. 4–5. 
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publicerades 1967.32 Svenska, barnlitteraturhistoriska översikter där 

äldre litteratur omnämns bygger i dessa delar på Klingbergs forsk-

ning.33 

Den äldre barn– och ungdomslitteraturens historia före 1750 är 

snabbt växande som forskningsfält internationellt sett. Det är inte 

ovanligt att barnlitteraturforskare publicerar sina resultat i tvärveten-

skapliga sammanhang.34 Relevant och relaterad forskning kan även 

dölja sig bakom andra ämnesfokus, som i Fairy Tales from Before 

Fairy Tales. The Medieval Latin Past of Wonderful Lies (2007) av Jan 

M. Ziolkowski, som inte har en barnlitterär inriktning. Antologin Me-

dieval Literature for Children (2003) presenterar verk av betydelse för 

forskningen inom medeltida barn– och ungdomslitteratur och har bi-

dragit till det paradigmskifte som pågår inom fältet när det gäller sy-

nen på äldre verk, även om betydande insatser på området även gjor-

des tidigare.35 

Jag har valt att ta upp och referera till den tidigare forskningen lö-

pande i avhandlingen. I det här avsnittet finns dock en internationell, 

                                                        
32 Göte Klingberg, Kronologisk bibliografi över barn– och ungdomslitteratur utgiven i Sve-
rige 1591–1839, Årsböcker i svensk undervisningshistoria 118, Stockholm 1967.  
33 Se t.ex. Ord och bilder för barn, red. Lars Furuland, Örjan Lindberger och Mary Ørvig, 
Rabén och Sjögren, Stockholm 1979, Utblick över barn– och ungdomslitteraturen, red. Lars 
Furuland och Mary Ørvig, Ord och bilder för barn och ungdom II, Rabén och Sjögren, Stock-
holm 1986, Ungdomslitteraturen, red. Lars Furuland, Mary Ørvig och Sonja Svensson, Ord 
och bilder för barn och ungdom III, Rabén och Sjögren, Stockholm 1994. Även bl.a. Helene 
Ehriander och Birger Hedén, Nöjsam läsning för barn 1, Studentlitteratur, Lund 1995, som 
innehåller utdrag ur texter, och Ann Boglind och Anna Nordenstam, Från fabler till manga. 
Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barn– och ungdomslitteratur, Gleerups 
2010. När det gäller tiden strax efter 1750, som visserligen ligger utanför avhandlingens 
avgränsning, kan även Eva von Zweigbergks Barnboken i Sverige 1750–1950, Rabén & 
Sjögren, Stockholm 1965 nämnas. 
34 Se t.ex. antologierna Childhood in the Middle Ages and the Renaissance. The Results of a 
Paradigm Shift in the History of Mentality, red. Albrecht Classen, Walter de Gruyter, Berlin 
2005, och Feros Ruys 2008. 
35 Om "glömska" inom fältet, se Boel Westin, "Barnlitteraturforskningens arkeologi", Aktuell 
nordisk barnlitteraturforskning, specialutgåva av Barnboken och BLFT 2011, s. 12–13. 
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kronologisk och historiografisk översikt av både tidigare forskning 

och några översikter inom barn– och ungdomslitteraturens historia 

före 1750, utifrån den barnlitterära begreppsbildningen. Hur begreppet 

används får betydelse för vilka verk som inkluderas i barn– och ung-

domslitteraturens historia och det säger också något om synen på litte-

ratur för barn och unga. 

 

2.2 Historiografisk översikt 

I en svensk skrift med titeln Vår tids ungdomsläsning, hennes infly-

tande och riktiga ledning (1871) av den svenske lektorn Julius Hum-

ble (1835–1918) finns det en pedagogikmoralisk diskussion om barn-

uppfostran och lämplig litteratur för unga. Det finns även en inledning 

där ungdomslitteraturens historia sammanfattas.36 Humble inleder med 

att deklarera vad han menar med ungdomslitteratur: 
Den egentliga ungdomsliteraturen, hvarunder vi sammanfatta 
alt, som dels särskildt författats, dels i vidsträktare grad an-
vändts till det uppväxande slägtets nöje och förströelse, upp-
lysning och förädling på dess från de egentliga skolstudierna 
lediga stunder, är icke gammal och räknar sin uppkomst från 
något mer än hundra år till baka. Visserligen förekoma äfven i 
äldre tider spår af en särskildt för ungdomen afsedd läsning; 
men någon skarp gräns mellan hvad som lästes i skolan och i 
hemmet kan svårligen uppdragas.37 

Det är en anmärkningsvärd avgränsning. Ungdomslitteraturen är något 

som "särskildt författats", det vill säga intentionen har varit att rikta 

sig till unga läsare. Men Humble låter också begreppet omfatta littera-

                                                                                                                                  
 
36 Julius Humble var fil. dr. i estetik och lektor vid Högre lärarinneseminariet i Stockholm 
1866–1903. Se Furuland / Ørvig 1986, s. 55. En tidigare version av texten publicerades som 
en artikel i Pedagogisk tidskrift 1870 och därefter som en separat skrift 1871. Se Libris samt 
Julius Humble, Vår tids ungdomsläsning, hennes inflytande och riktiga ledning, Jos. Selig-
manns Förlag, Stockholm 1871, s. 1. 
37 Humble 1871, s. 1. 
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tur som använts för "det uppväxande slägtets nöje och förströelse, 

upplysning och förädling" på fritiden.38 Det finns en tendens att söka 

en ungdomslitterär intention, men han vidgar sin definition till att 

även omfatta texter som har haft en ungdomslitterär funktion, det vill 

säga det ungdomar faktiskt har läst. Humble drar slutsatsen att den 

"egentliga" ungdomslitteraturen utifrån detta synsätt uppstod först mot 

slutet av 1700–talet, därför att man i den tidigare litteraturen inte kan 

dra någon skarp gräns mellan "hvad som lästes i skolan och i hem-

met".39 Det är alltså inte en gräns gentemot vuxenlitteraturen som är 

avgörande för Humble, utan huruvida texterna kan anses vara skol-

böcker eller skönlitteratur, nytto– eller nöjesläsning.  

Humble nämner ett antal klassiska verk som han ser som viktig 

ungdomslitteratur före reformationen.40 Han konstaterar att det redan 

på läraren Kung Fu Tses tid (551–479 f.Kr.) fanns "några för ungdo-

men beräknade skrifter", varav den viktigaste bland Kung Fu Tses fem 

klassiker var Schi King.41 Vergilius, Ovidius och Terentius blev tidigt 

                                                        
38 Humble 1871, s. 1. 
39 Humble 1871, s. 1. 
40 Humble 1871, s. 1–3. Han nämner bl.a. Hitopadesha – som är en version av fabelsamlingen 
Pañcatantra, även känd som Kalīla–wa Dimna, Bidpais fabler och Pilbays sagor – medelti-
dens legender, helgon– och martyrhistorier, riddarsagor som sagorna om Karl den store, 
Alexander den store, Flores och Blanzeflor, Fortunatus, Haimonsbarnen (äventyrsdikt från 
1100–talet) och Rävsagan, för att de "funno genklang äfven hos den äfventyr och under äls-
kande ungdomen". Se Humble 1871, s. 2. Siælinna thrøst och Cato (Disticha Catonis) om-
nämns också som viktig ungdomslitteratur före reformationen. Av de verk som tillkom efter 
reformationen tar Humble upp Bibeln, för att den blev mer tillgänglig med den svenska vers-
ionen 1541. Bibeln var dock inte så spridd som man skulle kunna tro, eftersom den var dyr. 
Den bok som i stället har kallats en svensk "folkbok" var psalmboken. Se t.ex. Hjalmar Hol-
mquist, "Svensk psalmhistoria", Svensk Tidskrift, Stockholm 1927, s. 194. Humble nämner 
också Orbis pictus av Comenius, se Johan Amos Comenius, Orbis Sensualium Pictus. Den 
synliga världen: första upplagan på svenska och latin 1682 i faksimil med ny översättning, 
inledning, tre efterord och bibliografi, övers. Gottfried Grunewald och Lars Lindström, red. 
Lars Lindström, HLS Förlag, Stockholm 2006, Acerra philologica (romerska anekdoter), 
Pilgrim's Progress (orig. 1678, till svenska med titeln Kristens resa 1727) av John Bunyan 
m.fl. 
41 Humble 1871, s. 1. 
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"ungdomens älsklingsförfattare", skriver Humble.42 En särställning 

intar Daniel Defoes Robinson Crusoe (orig. 1719, den första svenska 

översättningen, som inte är helt fullständig, publiceras 1738), som 

enligt Humble är "ungdomsliteraturens Shakespeare".43 

Internationellt sett är ett tidigt verk om äldre barnlitteratur Mrs 

E.M. Fields (Louise Frances Story Field, f. 1856 – d. ?) The Child and 

His book. Some Account of the History and Progress of Children's 

Literature in England (1891). Field definierar inte vad som kan räknas 

som barn– och ungdomslitteratur, men hon diskuterar författarnas in-

tentioner respektive brist på intention att skriva underhållande böcker 

för barn, vilket visar att hon har en idé om att författarens intention har 

avgörande betydelse och att barnböcker ska vara underhållande.44 Hon 

inkluderar också kända klassiker i barn– och ungdomslitteraturens 

historia, som till exempel Kristens resa, Gullivers resor och Robinson 

Crusoe, med motiveringen att de "adopterades" omedelbart av barn 

och unga. Med det menas att de unga tog till sig böckerna och gjorde 

dem till "sin" litteratur.45 Därmed låter hon barn– och ungdomslittera-

turen även omfatta vad barn faktiskt läst.46 Dessutom anser Field att de 

unga läsarnas intresse för dessa böcker kan ha bidragit till att de blev 

klassiker.47  

                                                        
42 Humble 1871, s. 1–2. 
43 Humble 1871, s. 3. Observera att detta är Humbles stavning. Om första svenska versionen 
av Robinson Crusoe, se Margareta Winqvist, Den engelske Robinson Crusoes sällsamma 
öden och äventyr genom svenska språket, Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet nr 2, 
Albert Bonniers förlag, Stockholm 1973, s. 32. 
44 E.M. Field (Louise Frances Story Field), The Child and His book. Some Account of the 
History and Progress of Children's Literature in England, London 1891, s. 4. 
45 Field 1891, s. 6.  
46 Vad barn läst kallas ibland "barnläsning" se t.ex. Kristin Hallberg, inledning till Läs mig, 
sluka mig! En bok om barnböcker, red. Kristin Hallberg, Natur och Kultur 1998, s. 9. 
47 Field 1891, s. 6. Field förstärker sin argumentering genom att även ge exempel på författare 
som är kända för sina barn– och ungdomsböcker, men inte för sina mer "seriösa" verk, som 
till exempel bröderna Jacob och Wilhelm Grimm, de tyska språkforskarna som gick till histo-
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Ett förhållningssätt inom den tidigare barnlitteraturhistoriska forsk-

ningen är att uteslutande söka efter uppenbara tecken på att texten 

varit exklusivt avsedd för barn och ungdomar. Den som först ger ut-

tryck för en sådan strikt avgränsning är F.J. Harvey Darton i det infly-

telserika och ofta refererade verket Children's Books in England. Five 

Centuries of Social Life (1932). Darton nöjer sig inte med att texten 

ska vara avsedd för unga, den ska dessutom vara tryckt och syftet ska 

främst vara att underhålla barn, inte undervisa dem. Detta är den över-

gripande principen, även om han också påpekar att det kan finnas un-

dantag.48  

I A Critical History of Children's Literature. A Survey of Children's 

Books in English from Earliest Times to the Present (1953) diskuteras 

ett brett urval av barnlitteratur, från folksagor, myter av Plutarchos 

och Aisopos' (ca 620–564 f.kr) fabler till barn– och ungdomsböcker 

från 1900–talets första hälft av fyra författare. Henry Steele Comma-

ger skriver i introduktionen att barnlitteratur är litteratur skriven för 

unga, men inte bara det; det är också den litteratur som de unga har 

adopterat och delar med de äldre, för det är barnen och ungdomarna 

själva som bestämmer vad som är deras litteratur. Det innebär också 

enligt Commager att barn och ungdomar kan avvisa litteratur som 

avsetts för dem.49  

                                                                                                                                  
rien för sina sagosamlingar – inte för sina arbeten med grammatikor och ordböcker. Att Char-
les Perrault var en erkänd matematiker är inte lika välkänt idag som hans sagor. Field 1891, s. 
6. Field föreslår: "The pure soul of a child acts as a test for true gold". Field 1891, s. 7.  
48 F.J. Harvey Darton, A Critical History of Children's Literature. A Survey of Children's 
Books in English from Earliest Times to the Present, Cambridge University Press, Cambridge 
1932, s. 1. 
49 Henry Steele Commager, se introduktion i A Critical History of Children's Literature. A 
Survey of Children's Books in English from Earliest Times to the Present, red. Cornelia 
Meigs, The Macmillan Company, New York 1953, s. VII. 
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För Margaret Florence Thwaite, författare till From Primer to Ple-

asure (1963), är utgångspunkten intentionen hos författaren eller för-

läggaren, så som den kommer till uttryck i paratextuella referenser, 

vilket uttrycks indirekt genom hennes exempel.50 Thwaite nämner 

dock även texter som i hennes tycke inte var avsedda för barn, till ex-

empel Aisopos' fabler, som trycktes på engelska av den berömda över-

sättaren och förläggaren William Caxton (1412?–1491) 1484. Thwaite 

skriver: "The printer did not address himself to children /.../".51 Ett 

liknande påpekande görs om den satiriska fabeln Rävsagan (Reynard 

the Fox): "Another beast fable of the later Middle Ages popular 

among ordinary folk and young people was Reynard the Fox, a history 

which satirised oppression and authority under the guise of a tale 

about animals. Caxton had put it into print three years before Aesop's 

Fables in 1481, again addressing it to older readers rather than 

youth."52 Ett litterärt undantag är, enligt Thwaite, de berömda, medel-

tida legenderna om kung Arthur, som Caxton gav ut i en berömd vers-

ion av Sir Thomas Malory 1485 (Morte D'Arthur). Hon kallar publi-

kationen "Caxton's greatest if unwitting contribution to Children's 

literature".53 Här tillägger hon dock: "Like other works of romance it 

was not intended for children but it is important as the source and in-

spiration of most of the retellings of the King Arthur stories since they 

                                                        
50 Margaret Florence Thwaite, From primer to pleasure : an introduction to the history of 
children’s books in England, from the invention of printing to 1900 : with a chapter on some 
developments abroad, The Library Association, London 1963, s. 7–12. Med paratext menas 
referenser till den centrala texten som bidrar till tolkningen av texten och "ramar in" den; till 
exempel titel, förord, författarens namn, kapitelrubriker med mera. Gérard Genette, Paratexts. 
Thresholds of interpretation, Cambridge University Press 1997, orig. på franska; Seuils 1987, 
se innehållsförteckningen för en översikt över kategorier, s. VII–X. 
51 Thwaite 1963, s. 7. 
52 Thwaite 1963, s. 8. 
53 Thwaite 1963. s. 12. 
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were first made."54 Thwaite betonar alltså att texterna inte var skrivna 

för barn, men fick stor barnlitterär betydelse. Hennes förklaring är att 

de långt senare fick inflytande över barn– och ungdomslitteraturens 

utveckling. De gjordes, enligt Thwaite, inte tillgängliga för engelska 

barn i någon större utsträckning förrän cirka 300 år senare.55 Argu-

mentet kan ifrågasättas, dels därför att tillgängligheten inte är avgö-

rande för litteraturens egenskaper, dels med tanke på att hon i det 

ovanstående citatet konstaterar att vissa texter uppskattades av unga 

redan från början.  

Ett annat inflytelserikt, barnlitteraturhistoriskt verk är Children's 

Books in England & America in the Seventeenth Century (1955) av 

William Sloane, som inriktar sig på böcker som redan i titeln avslöjar 

en intention att vara exklusivt avsedda för barn.56  

Klingberg inspirerades av Sloane.57 Han definierar barn– och ung-

domslitteraturen som "sådana verk som uteslutande eller företrädesvis 

utgivits för barn och ungdom."58 Därefter lägger han in förtydligandet: 

"Det måste med andra ord på titelbladet eller på annat sätt framgå att 

författaren, bearbetaren eller utgivaren har avsett en läsning för unga 

människor."59 Han skriver också: 
   Utgångspunkten är inte heller självklar. Man kunde i stället 
söka skildra vad barn och ungdomar under olika tidsskeden 

                                                        
54 Thwaite 1963, s. 12. 
55 Thwaite 1963, s. 8, 11.  
56 William Sloane, Children's Books in England & America in the Seventeenth Century. A 
History and a Checklist, Together with The Young Christian's Library, the First Printed 
Catalogue of Books for Children, King's Crown Press, Columbia University, New York 1955, 
s. VII–VIII. Om exklusivitet: Sloane skriver "/.../ although they are sometimes discussed at 
length by historians of Children's books, they cannot by any proper definition be considered 
books written only for children." (Min kurs.) Sloane 1955, s. VIII. 
57 Klingberg 1964, s. t.ex. s. 4, 8. 
58 Klingberg 1964, s. 5. 
59 Klingberg 1964, s. 5. 
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verkligen läst.60 Litteraturen har självfallet i mångt och mycket 
varit gemensam för vuxna och barn. Om man går till självbio-
grafiska författare finner man dem ofta berätta att de som barn 
läst böcker som inte alls kommer med i detta arbete. 61 

Klingberg utesluter bland annat religiösa texter och läroböcker.62 Han 

tillämpar, med några undantag, en snäv avgränsning av barn– och 

ungdomslitteraturen. Det var ett medvetet vägval, som inte gjordes 

oreflekterat, som citaten visar.63  

Meradith Tilbury McMunn och William Robert McMunn diskute-

rar medeltidens barnlitteratur och kritiserar den nöjesinriktade, intent-

ionssökande definition som Harvey Darton hade föreslagit.64 De påpe-

kar att det inte går att dra en tydlig gräns mellan det instruerande och 

det underhållande. Eftersom det enligt McMunn och McMunn saknas 

direkta och explicita bevis för att det fanns barnlitteratur i nämnda 

betydelse under medeltiden förefaller det logiskt att till exempel un-

dersöka undervisningslitteratur för att få reda på vad barn kan ha läst.65 

De konstaterar att det inte rådde någon brist på spännande berättelser 

och litteratur på medeltiden och drar slutsatsen att: 
  Because there was no secular literature written or redacted 
primarily for the entertainment of children, it seems almost a 
certainty that the "Children's literature" of the Middle Ages 
was simply the literature of the entire culture.66  

                                                        
60 En liknande formulering använder han även 1962. Göte Klingberg, Barnboken genom 
tiderna, Natur och Kultur, Stockholm 1962, s. 9. 
61 Klingberg 1964, s. 5. 
62 Klingberg 1967, s. 10. 
63 Klingberg diskuterar olika avgränsningar för svensk barn– och ungdomslitteratur, t.ex. om 
man ska räkna katekeser, texter på latin tryckta i Sverige eller Hortvlus animae. Thet är Siäle-
nes örtegårdh /.../ (översatt till svenska från tyska 1587), en andaktsbok för flickor och kvin-
nor av prästen Nicodemus Kramer. Se även Göte Klingberg, Den tidiga barnboken i Sverige. 
Litterära strömningar. Marknad. Bildproduktion, Natur och Kultur, Stockholm 1998, s. 17–
18. 
64 Meradith Tilbury McMunn och William Robert McMunn, "Children's Literature in the 
Middle Ages", Children's Literature, vol I 1972, s. 22. Se även Darton 1932, s. 1. 
65 McMunn och McMunn 1972, s. 22. 
66 McMunn och McMunn 1972, s. 24.  
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Slutsatsen kan förefalla chockerande; att den "barnlitteratur" som 

fanns helt enkelt var all litteratur. Utifrån ett receptionsestetiskt (läsar– 

och mottagar–) perspektiv kan det vara en rimlig slutsats. Frågan är 

vad som inte betraktades som lämplig litteratur för barn på medelti-

den, eftersom den till stor del är allålderslitteratur och inkluderar barn 

och unga. 

Brockman påstår i en artikel att "all literature of fourteenth– and 

fifteenth century England is Children's literature", vilket han har blivit 

kritiserad för.67 Det är viktigt att beakta att Brockman har ett recept-

ionsestetiskt perspektiv, det vill säga har barn och ungdomar som mot-

tagare av den litterära texten som utgångspunkt. Det han menar med 

sitt påstående är alltså att den litteratur som barn och ungdomar kom i 

kontakt med kan betraktas som barnlitteratur, eftersom barn och ung-

domar inte bara fick sina litterära upplevelser genom tillrättalagd, di-

daktisk litteratur, utan genom den allmänna litteraturen. Ur den 

aspekten anser Brockman bland annat att medeltidens barn och ung-

domar fick tillgång till ett större och rikare litterärt fält än 1900–

talets.68 1973 publicerade Brockman en annan artikel där han gör 

några viktiga påpekanden om medeltidens litteratur: 
   The medieval no less than the modern age assumes the child's 
innocence – his lack of experience in the adult world – and 
attempts to prepare him for entering that world by explaining 
its modes of operation and the rationale or the myths which 
underlie or account for them. 69 

                                                        
67 Bennett A. Brockman, "Children and Literature in Late Medieval England." Children's 
Literature 4, 1975, s. 58. Om kritiken, se t.ex. Daniel T. Kline, "Medieval Children's Litera-
ture: Problems, Possibilities, Parameters", Medieval Literature for Children, red. Daniel T. 
Kline, Routledge, New York/London 2003, s. 2. 
68 Brockman 1975, s. 58. 
69 Brockman 1973, s. 40. 
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Ett av den medeltida allmänlitteraturens syften är, som Brockman ser 

det, att leda barn och ungdomar in i vuxenvärlden. Den medeltida lit-

teraturen är genomgående "didaktisk", men inte på ett så förenklat sätt 

som den separerade barn– och ungdomslitteraturen tenderar att vara, 

anser Brockman.70 Ett exempel är de exempelberättelser som Geoffrey 

de la Tour–Landry sammanställde för sina döttrar 1371–1372 i Le 

Livre de Chevalier de la Tour Landry. Där blir tillrättaläggandet ma-

nipulativt, därför att det finns en avsikt att använda litteraturen för att 

styra barnens beteenden.71 Brockman hämtar exempel från Wolfram 

von Eschenbachs (ca 1170–ca 1220) Parzival, Dante Alighieris 

(1265–1321) berättelse om Uglinos barn (Inferno, canto 33) och jäm-

för dem med Geoffrey Chaucer's (ca 1343–1400) version av Monk's 

Tale och förtydligar: 
   In spite of the fact that much of the modern world no longer 
accepts the medieval Christian myth as a sufficient accounting 
for our experience, we may find a point of contact between our 
world and that of the Middle Ages in the emphasis both place 
on the importance of human experience and on the value of 
being human. The humanistic outlooks of the two ages are 
especially close in their sentimental reverence for the child's 
innocence, and the modern and the medieval meet on common 
ground in works which show the innocent child coming into 
contact with harsh reality – the archetypal adolescent experi-
ence central to much modern literature.72  

Den arketypiska föreställningen om barnets oskuld och utveckling i 

mötet med den tuffa verkligheten ser Brockman följaktligen som en 

gemensam nämnare mellan den medeltida litteraturen och den moder-

na. Det är en anledning så god som någon att ta sig en närmare titt på 

den förmoderna litteraturens idévärld och didaktiska estetik.  

                                                        
70 Brockman 1973, s. 41. 
71 Brockman 1973, s. 40–41. Boken översattes till engelska och publicerades av Caxton 1484 
som The Book of the Knight of the Tower. Se Allen 2005, s. 30. 
72 Brockman 1973, s. 42. 
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Children's Literature of the English Renaissance (utg. postumt 

1986) är en studie av Warren W. Wooden (f. ej tillgängligt, d. 1983). 

Wooden undersöker både vad barn och ungdomar faktiskt läste och 

hur författare adresserar barn och unga.73 Wooden påpekar vikten av 

att forskare studerar litteraturen i allmänhet, eftersom den är inklude-

rande och eklektisk.74 Han gör anmärkningsvärda iakttagelser som 

reviderar synen på äldre litteratur och visar hur de adresserar unga 

läsare.75 Det finns anledning att återkomma till hans analyser. 

Gillian Adams analyserar bland annat sumeriska kilskrifter. Inled-

ningsvis uttrycker hon sig försiktigt om vad som är barnlitteratur.76 

Hon utgår ifrån Dartons syn på barnlitteraturen, men strävar efter att 

komma bort ifrån den begränsning den för med sig. Hon nämner att 

vissa forskare anser att verk som förknippas med barn kan klassifice-

ras som barnlitteratur, även om de inte uttryckligen skrevs för barn.77 

Hon föreslår att litteratur före boktryckarkonsten kan definieras som:  

/.../ an imaginative literature which may or may not have been originally com-
posed for younger children or directed at them, but which was considered par-
ticularly suitable for them and to which they were regularly exposed. Given a 
definition as inclusive as this, Children's literature is as ancient as the adult li-
terature to which it is so intimately related.78  

Med denna definition blir barn– och ungdomslitteraturen både det som 

skrivits för unga och det vuxna anser vara lämplig litteratur, även om 

texten i sig inte gör anspråk på att vara en barnlitterär text. I en analys 

av The Urban(e) Tales of Petrus Alfonsi, även kallad Disciplina 

                                                        
73 Wooden 1986, s. IX–XIV. 
74 Wooden 1986, s. IX–X. 
75 Se t.ex. diskussionen om John Foxe's The Actes and Monuments, även känd som The Book 
of Martyrs, där han påvisar textens barnlitterära drag. Wooden 1986, s. 74. 
76 Gillian Adams, "The First Children's Literature? The Case for Sumer", Children's Litera-
ture, vol. 14, 1986, s. 1. 
77 Adams 1986, s. 1. 
78 Adams 1986, s. 26. 
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Clericalis (1100–talets första hälft), som är en sammanställning av 

undervisande exempelberättelser skriven i föräldrarådsmodus, söker 

Adams exempel på textens barn– och ungdomslitterära egenskaper 

genom vissa indikationer, som till exempel om det finns en ung nar-

rat.79 En narrat är en mottagare/åhörare som är inskriven i texten. Det 

kan vara en litterär karaktär, som lyssnar på berättaren och kan ställa 

frågor, till exempel i en dialog. Det kallas för en öppen narrat. Narra-

ten kan också vara dold och antydas i texten med tilltal som "min 

son/dotter", "mina barn", "kära Betti".80  

Cornelia Niekus Moore menar att barn– och  ungdomslitteraturen 

kan sägas omfatta två kategorier.81 Den ena kallar hon en specifik ka-

tegori, som består av alla texter som specifikt har producerats för barn 

och ungdomar.82 Den andra kallar hon för en allmän kategori, vilken 

omfattar "alla texter som blir lästa av barn och ungdomar utan att ha 

blivit specifikt producerad för dem, till exempel dagstidningar".83 

Därmed ringar hon in de kategorier som diskussionen kretsat kring. 

                                                        
 
79 Andra exempel på indikatorer enligt Adams: enkelt språk, förord som pekar mot en ung 
publik, ledtrådar i illustrationer, manuskriptens beskaffning, ursprung, popularitet och text-
flöde, andra texter som boken bundits ihop med (bokstavligt talat), om texten använts i peda-
gogiskt syfte, den historiska och kulturella kontexten, textens längd och språk. Gillian Adams, 
"Medieval Children's Literature: Its Possibility and Actuality", Children's Literature (Annual 
of The Modern Language Association Division on Children's Literature and the Children's 
Literature Association, Yale University Press, New Haven/London) vol. 26, 1998, s. 7–8. Det 
här är faktorer som förknippats med begreppet adaptation, d.v.s. att en barnlitterär text har 
anpassats till en ung publik. 
80 Se bl.a. dikten Några råd till min kära dotter, i fall jag hade någon av Anna Maria 
Lenngren. 
81 Moore 1987, s. IX och 1. 
82 Moore påpekar att Hans Heino Ewers i artikeln "Gattungen der Kinder– und Jugendlitera-
tur" i Die Schiefertafel (mars 1981) refererar till denna kategori som "intentionell" barnlittera-
tur. Författarens intention måste framgå tydligt genom titel, förord, epilog eller i texten. Mo-
ore 1987, s. 1–2, se även not 3. 
83 Min översättning. Se Moore 1987, s. 1. Definitionen används av Klaus Doderer i det omfat-
tande tyska uppslagsverket Lexikon der Kinder– und Jugendliteratur  (1977–1982). Moore 
1987, s. 1, not 2, se band II, s. 161. 
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Harriet Spiegel utgår ifrån Adams' definition och gör en intresse-

väckande analys som visar hur fabelsamlingen av Marie de France, 

Isopet (senare delen av 1100–talet), inkluderar och adresserar barn och 

föräldrar som läsare/mottagare, bland annat genom valet av tema. För-

äldraskapet är ett centralt tema i Isopet – i synnerhet mödraskapet, 

som författaren uttrycker särskild sympati för – samt relationer mellan 

barn och föräldrar. Olika stadier av barndomen skildras, även ungdo-

mens frigörelse.84 

Mary E. Shaner argumenterar för att tre medeltida riddarromaner, 

som finns i handskriftsamlingen Advocates MS 19.3.1, har samman-

ställts för barn, därför att de bokstavligt talat har sytts ihop för hand 

med tre didaktiska texter för barn. Sir Gowther har på detta sätt sam-

manfogats med Stans Puer ad Mensam, som kan ha varit en hövisk 

instruktion, eller etikettsbok, som bland annat användes i undervis-

ningen av unga pojkar vid Edward IV:s hov.85 Sir Ysumbras sitter ihop 

med en katekesisk instruktion ur The Lay–Folk's Masse Book och 

andra småskrifter, Sir Amadace har sytts ihop med en del av The Lytyl 

Children's Book och ett recept mot kolik, skrivet med en annan hand-

stil.86 Shaner hänvisar också till Phillipa Hardman, som i sin analys 

argumenterar för att det finns en enhetlighet när det gäller handling 

och stil, som tyder på att texterna har redigerats för att tillsammans 

                                                        
84 Harriet Spiegel, "Instructing the Children: Advice from the Twelfth–Century Fables of 
Marie de France", Children's Literature, vol. 17, 1989, s. 25–46. Isopet skrevs på äldre anglo–
normandisk franska, bevarad i 23 versioner. 
85 Mary E. Shaner, "Instruction and Delight: Medieval Romances as Children's Literature", 
Poetics Today, International Journal for Theory and Analysis of Literature and Communicat-
ion, vol. 13, nr 1, 1992, s. 11–12. Shaner anser att titeln är felaktig och att detta är Urbanitatis 
som omnämns i en hushållsbok för Edward IV:s hov under rubriken "Master of Henchmen", i 
citatet ur denna hushållsbok "the booke of ubanitie".  
86 Shaner 1992, s. 6. 
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utgöra ett "litet bibliotek".87 Shaner anser att texterna har samman-

ställts för barn, därför att de didaktiska texterna är av ringa intresse för 

vuxna. Det kan vara en sammanställning för en nybliven förälder. Det 

citat som Shaner använder ur "Houshold ordinances of Edward IV" 

riktar sig dessutom till vuxna som ska undervisa de yngre i ordning 

och uppförande, med hjälp av en etikettsbok, "the booke of ubanitie".88 

Riddarberättelserna kan däremot ha haft en barn– och ungdomslitterär 

funktion.89 En okänd sammanställares intention söks av Shaner genom 

en sammankoppling med andra texter, ett slags "guilty by associat-

ion"–resonemang. Det är i sig inte ett helt övertygande argument, även 

om det kan vara en indikation på ett samband.  

Medieval Literature for Children (2003), som nämnts tidigare, in-

nehåller flera översatta originaltexter med introducerande uppsatser. 

Daniel T. Kline klargör att ambitionen med verket är att överbrygga 

gapet mellan medeltidshistoriker och barnlitteraturforskare.90 Kline 

kritiserar definitioner av barn– och ungdomslitteratur, i synnerhet Dar-

tons, som utesluter medeltida litteratur, och föreslår en historisk me-

tod: att via historiska parametrar urskilja vilka texter som kan sägas 

vara barnlitteratur.91 Forskaren bör analysera textens paleologi (antik-

vitetsforskning), kodikologi (bokarkeologi, forskning om boken som 

fysiskt objekt), komposition och marginalia. Hänsyn bör också tas till 

kompositionens förutsättningar; som beskyddarskap/beställning, ägar-

skapshistoria, reception (läsares tolkningar/kommentarer) samt 

                                                        
 
87 Phillipa Hardman, "A Medieval 'Library in Parvo.' " Medium Aevum 47 (2), 1978, s. 268–
273. Shaner 1992, s. 8. 
88 Shaner 1992, s. 12. 
89 Shaner 1992, s. 9. 
90 Kline 2003, s. 2. 
91 Kline 2003, s. 2–4. 



 
 
34 

huruvida texten har bestått och överlevt sin samtid eller glömts bort. 

Är det en känd berättelse som har adapterats för att passa unga läsare? 

En sådan undersökning måste vara utförlig och ta hänsyn till att me-

deltida författares bedömning av vad som var lämpligt skiljer sig ifrån 

moderna antaganden. Forskningen ska, enligt Kline, även identifiera 

och studera texter producerade av barn. Performativa modus bör un-

dersökas i olika typer av texter som inkluderar barn som publik. Den 

medeltida barnlitteraturen ska ses som ett vidare begrepp och inklu-

dera till exempel folkliga aktiviteter som draman, "mummings" (ritu-

ella danslekar) "pageants" (folkliga lustspel, som till exempel docktea-

ter, ofta i samband med festivaler), religiösa festligheter (processioner, 

lokala festivaler, "boy bishop ceremonies") och skoldraman.92 

I grund och botten har Kline en intentionsinriktad syn på barnlitte-

raturen som kompletteras med en funktionell syn, där historisk kontext 

och tillgänglighet blir viktig. Han avslutar sin programförklaring med 

en önskan om att barnlitteraturforskningen ska sträva mot tvärveten-

skapliga, kulturella studier och komma bort ifrån textcentrerade, "for-

malistiska analyser".93 En invändning mot det är att det är genom text-

centrerade analyser verkets poetik och budskap kan föras fram i ljuset. 

Nicole Clifton, som har en barndomshistorisk inriktning, utgår ifrån 

refererade barnlitterära kriterier, som dyker upp i genrediskussioner 

om nutida barnlitteratur.94 Clifton anser att berättelserna i Auchinleck–

manuskriptet Advocates MS. 19.2.1 från 1330–talet är att betrakta 

                                                        
92 Kline 2003, s. 9. 
93 Kline 2003, s. 9–10. Min översättning 
94 Nicole Clifton, "The Seven Sages of Rome, Children's Literature, and the Auchinleck Ma-
nuscript." Childhood in the Middle Ages and the Renaissance. The Results of a Paradigm 
Shift in the History of Mentality, red. Albrecht Classen, Walter de Gruyter, Berlin 2005, s. 
190–191. 
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som barnlitteratur.95 De är didaktiska, inkluderar och adresserar ibland 

unga läsare och innehåller förebildande och äventyrliga berättelser om 

barn och ungdomar, som till exempel Floris and Blancheflour, Horn 

Childe and Maiden Rimnild och The Seven Sages of Rome (Sju vise 

mästare) och är skrivna på engelska.96 När Clifton diskuterar definit-

ionen av barnlitteratur, menar hon bland annat att barn och djur som 

regel är protagonister.97 Hennes förklaring till det är att barn tycks visa 

större intresse för andra barn än för vuxna, även i litteratur som 

kanske inte avsetts för barn.98  

Det är inte så vanligt med en renodlat funktionell syn på barn– och 

ungdomslitteraturen i den tidigare forskningen eller de barnlitteratur-

historiska översikterna, men ett verk där det tillämpas är Children's 

Literature. A Reader's History, from Aesop to Harry Potter (2008) av 

Seth Lerer. Han inleder med påståendet "Ever since there were child-

ren, there has been Children's literature."99 Vad han menar med det är, 

som många varit inne på tidigare, att barnlitteratur är det som barn 

faktiskt har läst (eller hört), oavsett vilken intention författaren kan ha 

haft. Han presenterar och analyserar exempel på vad barn (och ung-

domar) har läst och hört under historiens gång.100 Med hjälp av en 

komparativ och kontextualiserande metod visar Lerer hur detta per-

spektiv fungerar historiskt, litteraturhistoriskt, undervisningshistoriskt, 

barndomshistoriskt och estetiskt sett. Barnlitteratur är, enligt Lerer, 

                                                        
 
95 Clifton 2005, s. 187. 
96 Clifton 2005, s. 187. Manuskriptet är i skrivande stund tillgängligt på  
http://www.nls.uk/auchinleck/. 
97 Clifton 2005, s. 190. 
98 Clifton 2005, s. 190. 
99 Seth Lerer, Children's Literature. A Reader's History, from Aesop to Harry Potter, The 
University of Chicago Press, Chicago/London 2008, s. 1. 
100 Lerer 2008, s. 2. 
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böcker som används i barndomen och utvecklar social kommunikation 

och som – genom interaktion med läsaren, ägaren, säljaren och samla-

ren – undervisar och behagar.101 Lerers introduktion bär den ambitiösa 

underrubriken: "Toward a New History of Children's Literature", vil-

ket syftar på den forskningstradition som efter Darton avvisade medel-

tida texter som barn– och ungdomslitterärt relevanta. Lerers barnläs-

ningsinriktade förhållningssätt faller dock in i en äldre, etablerad trad-

ition inom barnlitteraturforskningen, som översikten visar, men han är 

mer konsekvent med sin inriktning.  

Lerer gör en liknande iakttagelse om den moderna barnlitteraturens 

koppling till medeltidens litteratur som Brockman. I samband med en 

diskussion om genomslagskraften hos många medeltida berättelser 

och deras betydelse i barnlitteraturen skriver han att den moderna 

barnlitteraturens former på många sätt är förmoderna och känneteck-

nas av teknik nedärvd från medeltidens litteratur.102 

 

2.3 Barn– och ungdomslitteratur som perspektiv 

Boel Westin diskuterar Jacques Derridas idé om skriften som ett för-

äldralöst barn och undrar om den barnlitterära texten kan frigöra sig 

ifrån "föräldrarna", de vuxna som vaktar texten genom författarskap, 

produktion (förläggare, redaktörer m.fl.), vuxnas urval (föräldrar, pe-

dagoger m.fl.).103 Produktionen respektive valet av litteratur som barn 

och ungdomar får tillgång till är en viktig del av uppfostrings– och 

                                                        
101 Lerer 2008, s. 2. 
102 Lerer 2008, s. 14. 
103 Boel Westin, "Texten, traditionen och teorin: vägar till ny forskning", Barnboken 2000:2, 
s. 8–9. 
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utbildningsideologin. Det säger något om olika idéer om barndom. 

Till skillnad från barnläsningen, där barn och unga själva kan antas 

göra ett aktivt val att lyssna på en uppläsning eller läsa, ligger det en 

maktaspekt i att de vuxna bestämmer vad barn ska läsa eller höra. 

Skulle man kunna säga att barn– och ungdomslitteratur är den littera-

tur som vuxna anser vara "lämplig" litteratur för barn, som till exem-

pel Gillian Adams är inne på? Det är en viktig förutsättning att fun-

dera över, men den inkluderar inte den litteratur som adopterats av 

barn– och ungdomar.  

Det är inte säkert att val av teman och motiv indikerar vad som är 

en barnlitterär text, eftersom synen på lämpliga ämnen att konfrontera 

barn och unga med har varierat. I nutida barnlitteratur är man exem-

pelvis inte lika intresserad av att skildra hjältemodiga, döende barn 

som man var på 1600– och 1700–talen. Man kan skönja vissa tema-

tiska tendenser under olika perioder, men det finns även undantag. 

Äktenskapet och föräldraskapet diskuteras kanske inte i nutida barn– 

och ungdomslitteratur, men hörde på ett helt annat sätt till den allmän-

bildning som förmedlas till unga i äldre litteratur, vilket är anledning-

en till att föräldrarådstexter och exempelberättelsesamlingar kan av-

handla ämnen som barnuppfostran.104 I monastiska verk argumenteras i 

stället för bevarandet av oskulden i kombination med kritik av lusten, 

äktenskapet och föräldraskapet, vilket pekar framåt mot ett liv som 

munk eller nunna.105 Textens budskap eller tema är alltså inte nödvän-

digtvis det som är avgörande för om den kan betraktas som en del av 

barn– och ungdomslitteraturens corpus. Att gå efter huvudpersonens 

                                                        
 
104 Se även Moore 1987, s. X, Ords. 1.1–9.12 och Syrak 3.1–2, 6.18, 7.23, 25.3, 30.1–13. 
105 Se t.ex. Geete 1897–1898, t.ex. s. 313–321. 
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ålder blir också missvisande, eftersom vuxna ofta har använts som 

förebilder för barn och ungdomar. Exempel finns i andra Mackabeer-

boken (apokryfisk text i GT, ca 100 f.Kr.), när den judiska martyren 

Elasar hellre går i döden än avsvär sig sin tro, som romarna kräver: 
»Det anstår inte min ålder«, sade han, »att delta i ett bedrägeri 
som skulle få många ungdomar att tro att den nittioårige Elasar 
gått över till hedendomen. De skulle lockas på villovägar av 
mitt hyckleri och mitt begär att få leva en försvinnande liten tid 
till, och själv skulle jag få min ålderdom fläckad och besudlad. 
(2 Mack. 6.24–25)  /.../ Därför vill jag nu modigt skiljas från 
livet, så att jag visar mig värdig min höga ålder och ger de 
unga ett ädelt exempel på hur man villigt och med ädelt sinne 
dör en skön död för den höga och heliga lagen.« (2 Mack. 
6.27–28) (Min kurs.) 

I en strävan att bibehålla en syn på barn– och ungdomslitteraturen som 

litterär corpus i sin egen rätt finns det en risk att man låser sig till de-

finitioner som begränsar synfältet. Boel Westin skriver: 
Ett av de stora problemen, som faktiskt förebigås av många 
forskare, är ju att kriterierna för vad en barnbok är, vad den står 
för och vad den uttrycker varierar med sin tid och sina sam-
manhang. Jag tror det är hög tid att överge den dogmatiskt–
universalistiska syn på barnlitteraturen som genererat en del av 
den här forskningen. Varför måste vi en gång för alla fastställa 
vad en barnlitterär text är? Själv tycker jag att det är mycket 
mer spännande att se hur växlande synen på barnlitteratur är: 
som skrift, som konst, som litteratur, som didaktiskt och/eller 
estetiskt uttryck och så vidare.106 

Att eftersträva en tidlös och universell definition av barnlitteraturen 

kan, som Westin pekar på, vara ett hinder om man vill få en bild av 

barn– och ungdomslitteraturens historia. Om man utgår ifrån att texter 

saknar åldersgränser kan man även vända på begreppen utifrån en 

öppen betraktelse av textens inkluderande av unga läsare/mottagare. 

När vi tillåter oss att ifrågasätta och revidera traditionella tolkningar 

av äldre verk och betrakta litteraturen ur ett barn– och ungdomsper-

                                                        
106 Westin 2000, s. 7. 
 



 
 

39 

spektiv eller ett barn– och ungdomslitterärt perspektiv öppnar sig ver-

ken på ett nytt sätt och tycks få fler dimensioner. Kline formulerar en 

viktig frågeställning: 
Since medieval persons valued their children and recognized 
their distinctiveness, what does medieval Children's literature 
look like, how does it function, and what does it say about me-
dieval culture and its view of children and childhood?107 

Denna öppna fråga är en bra utgångspunkt när man studerar förmo-

dern litteratur. Frågan är inte om det fanns barn– och ungdomslittera-

tur på medeltiden, utan i stället hur den var beskaffad. Vilka uttryck 

tar litteratur för unga under olika historiska perioder?  

För att få reda på vilka uttryck litteratur för unga kan ta har jag valt 

att inte låsa mig till en definition av barn– och ungdomslitteraturen, 

utan istället se barn– och ungdomslitteratur som ett perspektiv. Det 

kan verka motsägelsefullt att å ena sidan diskutera barn– och ung-

domslitteraturen som en corpus av texter, å andra sidan försöka upp-

lösa ett sådant synsätt genom att se barn– och ungdomslitteratur som 

ett perspektiv. Den ena inställningen behöver dock inte utesluta den 

andra, utan vitt skilda synsätt kan – som jag ser det – snarare komplet-

tera varandra och uppenbara texternas komplexitet. Om man är ute 

efter att studera vuxnas didaktiska ambitioner eller idéer om barn, så 

har författarens uttalade avsikt betydelse. Om man gör en receptions-

historisk (läsar–/mottagarhistorisk) studie eller är intresserad av hur 

barn "fostras" genom litteraturen, så kan litteraturens funktion vara 

viktigare att analysera än författarens intention. Texternas förutsätt-

ningar och forskningens syfte bör styra valet mellan att se barn– och 

ungdomslitteraturen som corpus eller perspektiv.  

                                                        
107 Kline 2003, s. 2. 
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Vad är poängen med att använda ett barn– och ungdomslitterärt 

perspektiv och inte ett barn– och ungdomsperspektiv? Jag menar att 

det är viktigt att skilja mellan vad som är en barndomshistorisk re-

spektive en barn– och ungdomslitteraturhistorisk studie. I en barn-

domshistorisk studie blir litteraturens roll som samtidsspegel central, 

medan det barn– och ungdomslitterära perspektivet sätter textens poe-

tik och budskap i fokus. Konsthistorikern Cecily Hennessy skriver: 
/.../ I would suggest that the creation and reception of art in an-
cient, medieval and late–medieval societies has been generally 
viewed from the perspective of adults, not of children, and this 
may distort our understanding of it.108 

Detsamma kan till stor del sägas om litteraturen. Äldre litterära texter 

har traditionellt sett studerats ur ett vuxenperspektiv, om man kan ut-

trycka sig så med tanke på att det inte är ett uttalat förhållningssätt.  

                                                        
108 Cecily Hennessy, Images of Children in Byzantium, Ashgate, Farnham/Burlington 2008, s. 
217. 
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3. Begrepp, teori, metod 

3.1 Analysmetoder 

Koordinerad barnlitteraturforskning är ett begrepp som myntats av 

Klingberg.109 Han skriver bland annat att barnlitteraturforskaren måste 

"ha viss kännedom om alla de metoder som han kan utnyttja" och "Det 

är meningslöst att diskutera, till vilken vetenskap barnlitteraturforsk-

ningen i första hand hör. Metoder från olika vetenskaper är lika bety-

delsefulla och måste koordineras."110 Det handlar således om ett tvär-

vetenskapligt arbetssätt där den barn– och ungdomslitterära texten står 

i centrum. Jag har valt att inte låsa mig till någon specifik teori– och 

metodbildning, utan istället använda analysmetoder som anpassats till 

materialet och tillämpas tematiskt och komparativt genom att kombi-

nera olika begrepp, perspektiv och analysnivåer. Det kan på ett all-

mänt plan anslutas till Michel Foucaults påpekande att en diskurs är så 

komplex att det är nödvändigt att närma sig den med olika metoder 

och på olika nivåer.111 

Metodiskt sett utgår jag ifrån att ett perspektiv inte behöver utesluta 

ett annat, utan snarare kan fungera kompletterande. Det är till exempel 

fullt möjligt att, som redan nämnts, å ena sidan betrakta barn– och 

                                                        
109 Klingberg 1972, s. 26. 
110 Klingberg 1972, s. 26. 
111 Michel Foucault, förordet till The Order of Things, Routledge, New York 2002, s. XV.  
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ungdomslitteraturen som en specifik, litterär corpus och å andra sidan 

frigöra sig ifrån den föreställningen.  

Den analysmetod jag använder påminner i vissa delar om en 

"symptomal" läsning.112 Metoden tillskrivs den historiematerialistiska 

filosofen Louis Althusser och utvecklades av hans efterföljare Pierre 

Macherey i Pour une théorie de la production littéraire (1966). En 

symptomal läsning är en metod som används för att söka textens 

"omedvetna", dolda eller bakomliggande ideologier genom att analy-

sera textens dissonans – det kan till exempel vara luckor, misstag eller 

motsägelser.113 De idéer som ligger bakom textens strategier betraktas 

som förebildningens premisser.  

De begrepp och koncept jag använder för textanalysen har jag häm-

tat eller modifierat utifrån begrepp och företeelser som använts eller 

diskuterats inom barnlitteraturforskning, barndomssociologi och läro-

medelsforskning.  

 

3.2 Didaktik och didaktisk densitet 

Begreppet didaktik brukar tillskrivas pedagogen Wolfgang Ratke 

(1571–1635), som presenterade sina reformförslag för den tyska sko-

lan 1612 på ett furstemöte i Frankfurt am Main. Förslagen samman-

ställdes i ett verk (orig. Kurzer Bericht von der Didactica oder Lehr-

kunst Wolfgangi Ratichii 1613) av Ratkes medarbetare Christoph 

Helwich och Joachim Jungius, som översattes till svenska redan 

                                                        
112 Louis Althusser, "Från Kapitalet till Marx' filosofi" ur Louis Althusser/Étienne Balibar Att 
läsa kapitalet 1, BOC–serien. Bo Cavefors Bokförlag, Stockholm 1970, s. 38.  
113 Pierre Macherey, A Theory of Literary Production, övers. Geoffrey Wall, Routledge Clas-
sics, London/New York 2006, se förordet av Terry Eagleton, s. VIII–X. 
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1614.114 Ratke använder en bred syn på begreppet, som innefattar alla 

slags undervisningsfrågor.115 Ratke iakttog hur boktryckarkonst, 

hantverk och musik hade utvecklats och drog slutsatsen att didaktiken 

också måste utvecklas.116 Den inflytelserika, tjeckiska pedagogen Jo-

han Amos Comenius (1592–1670) definierade didaktik som "konsten 

att undervisa".117  

Jag använder begreppet didaktik i betydelsen undervisningsstra-

tegi. Det innefattar både idé, planering och tillvägagångssätt. I det här 

fallet handlar det om litterär didaktik. Didaktik kan inte skiljas ifrån 

ideologi, eftersom olika undervisningsstrategier säger något om den 

människosyn som kommer till uttryck genom de undervisningsme-

toder som används. Genom hur undervisningen byggs upp förmedlas 

värderingar direkt såväl som indirekt.  

En didaktisk sats innehåller en undervisande utsaga. Den kan vara 

en moralisk sentens eller en sats som är instruerande, informerande, 

argumenterande, förklarande, kommenterande, uppmanande eller pre-

dikande. Den didaktiska satsens budskap kan sällan missförstås. Ett 

typiskt exempel kan hämtas ur ett läsinlärningsavsnitt i Läsebok för 

                                                        
114 Jan Bengtsson, "Didaktiska dimensioner. Möjligheter och gränser för en integrerad didak-
tik", Pedagogisk Forskning i Sverige 1997, årg. 2, nr. 4, s. 241. Se även Wolfgang Ratke, 
Berättelse om Wolfgangi Ratichii Didactica eller lärekonst, therutinnan han wijsar och led-
sagar vngdomen, på hwadh sätt han ganska lätteliligen och med en hast förvtan twång och 
förtreet, kan lära och författa tungomålen. Stält och skriffuin vtaff några professoribus vthi 
vniversitetet Jena. Såsom och her brede widh een kort berättelse någre professorum vthi thet 
loflige vniversitetet Giessen, om samma materia. Förswenskat aff Erico Schrodero, övers. 
Ericus Schroderus, medarb. Christoph Helwich och Joachim Jungius, tryckt av Ignatio 
Meurer, Stockholm 1614. 
115 Bengtsson 1997, s. 241. 
116 Ratke 1614, 14 recto och verso. 
117 Tomas Kroksmark, se förordet till Johan Amos Comenius, Didactica Magna. Stora under-
visningsläran, red./översättning och inledning av Tomas Kroksmark, Studentlitteratur, Lund 
1999, s. 11. 
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småskolan, 1887: "Var din nä–sta till bi–stånd!"118 Den didaktiska sat-

sen är oftast inte en del av en berättelse, även om den kan infogas i 

berättelsen som en kommentar. Genom att räkna didaktiska satser 

skulle man kunna komma fram till textens didaktiska densitet, vilket 

jag inte kan se som en givande uppgift. Däremot kan det finnas en 

poäng med att göra en ungefärlig, kvantitativ uppskattning av 

huruvida de didaktiska satserna förekommer ofta eller mer sällan, ef-

tersom det kan ge en fingervisning om författarens uppfattning om 

läsaren och läsarens kompetens. Didaktikens kvalitet kan däremot inte 

bestämmas av dess densitet, utan av dess sammanhang och syfte. För 

en modern läsare av skönlitteratur är en text med låg didaktisk densitet 

betydligt mer tilltalande, estetiskt sett, men för den som vill lära sig att 

köra bil är givetvis en lärobok med hög didaktisk densitet att föredra. 

På grund av exempelberättelsens narrativitet kan inte en exempelbe-

rättelse i sig ha hög didaktisk densitet, däremot kan den vara mer eller 

mindre didaktiskt utsmyckad. Den kan omgärdas eller avbrytas av 

didaktiska sentenser, dess stilnivå och författarens förmåga att enga-

gera läsaren kan variera. Detaljerna kan avslöja textens didaktiska 

struktur. 

Alla texter, filmer, bildkonstverk, draman (med flera konstnärliga 

uttryckssätt) är i någon mån didaktiska. De förmedlar någon typ av 

budskap, idé eller känsla, säger något om vad det innebär att vara 

människa, sätter igång tankar hos betraktaren eller läsaren.119 Men de 

gör det på olika sätt. En berättelse eller en dikt utan didaktiska satser 

                                                        
 
118 Karl och Knut Kastman, Läsebok för småskolan, B. Palmquists Aktiebolag, Stockholm 
1887, s. 15. Observera att de införda strecken är ett exempel på en stavelseinriktad läsinlär-
ningsdidaktik. 
119 Se även Kline 2003, s. 4. 
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kan förmedla något indirekt. Dess didaktiska strategi kan vara diskret, 

men närvarande. Klingberg skriver i Barnlitteraturforskning. En in-

troduktion (1972): "Konstverk som inte är didaktiska kan ändå just 

genom att de är konstverk verka på mottagarna på ett sådant sätt att de 

också blir kunskapsmeddelanden."120  

Finns det då någon poäng med att tala om "didaktiska texter" om 

alla texter är mer eller mindre didaktiska? Det jag vill peka på är en 

gradskillnad, som har avgörande betydelse för hur en text uppfattas 

och vilken funktion den får. Det som i litteraturvetenskapliga sam-

manhang ibland benämns som en didaktisk text är helt enkelt en text 

med hög didaktisk densitet eller en uttalad – alternativt tydlig – didak-

tisk struktur.  

Didaktik i barnlitteraturen har diskuterats bland kritiker, oftast i ne-

gativa ordalag. Nodelman skriver bl.a.:  
It has been fashionable for the last hundred or more years for commentators to 
express dislike of "didactic" children's books. But the often proclaimed di-
staste for the didactic is usually actually just dismay about the obviously 
didactic, on the assumption that, ideally, children's literature ought to teach 
without seeming to do so.121 

En negativ uppfattning om uppenbar, men inte "dold", didaktik i litte-

raturen speglar en förändring i synen på didaktiken. Den brittiska för-

fattaren Sir Philip Sidney skriver i An Apologie for Poetrie (1595): 
Poesie therefore is an arte of imitation, for so Aristotle termeth 
it in his word Mimesis, that is to say, a representing, counterfet-
ting, or figuring foorth: to speake metaphorically, a speaking 
picture: with this end, to teach and delight; of this haue beene 
three seuerall kindes The chiefe both in antiquitie and excel-
lencie, where they that did imitate the inconceiuable excellen-
cies of God.122  

                                                        
120 Klingberg 1972, s. 33. 
121 Perry Nodelman, The Hidden Adult. Defining Children's Literature, The John Hopkins 
University Press, Baltimore 2008, s. 157–158.  
122 Sir Philip Sidney, An Apologie for Poetrie, 1595, nytryck: red. Edward Arber, Murray & 
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Det är signifikativt att poesin i Aristoteles' anda ses som en konst i 

imitation och att den sägs ha som mål att både undervisa och förnöja. 

Det är ett vanligt resonemang i förmodern litteratur.123  

Det handlar inte bara om att didaktiken legitimerar förströelse. 

Didaktiken ses som en oundviklig och uppskattad egenskap som up-

phöjer litteraturen, men litteraturen ska också upplevas som njutbar 

eller intressant för läsaren, annars blir undervisningen inte minnesvärd 

och tilltalande. Om man ser didaktik som något oförenligt med estetik 

uppstår givetvis ett problem, i synnerhet när man studerar äldre littera-

tur. Det finns förmoderna exempel på det som kan kallas läromedel 

respektive skönlitteratur, men det är först under romantiken som det 

blir en uppdelning av större betydelse, vilket påverkar synen på äldre 

litteratur.124 Istället för att lägga en negativ värdeladdning i begreppet 

"didaktisk" ser jag det som mer konstruktivt att försöka beakta texter-

nas didaktiska densitet och didaktiska struktur för att bättre kunna 

förstå och analysera deras poetik och budskap.125  

 

3.3 Ideologi, subjekt, subjektposition 

Grundläggande i analysen är de omdiskuterade begreppen ideologi, 

subjekt och subjektposition. Litteraturen är i allra högsta grad en ideo-

                                                                                                                                  
Son, Birmingham 1868, s. 26–27. 
123 Se även Jan M. Ziolkowski, Fairy Tales from Before Fairy Tales. The Medieval Latin Past 
of Wonderful Lies, The University of Michigan Press, Michigan 2007, s. 101–102. 
124 Se t.ex. Nina Christensen, "Vilje til viden. Revurdering af synet på børnelitteratur i 1700–
tallet i lyset af pigeportrætter i ugeskriftet Ungdommens Ven (1770)", I litteraturens under-
land. Festskrift till Boel Westin, red. Maria Andersson, Elina Druker och Kristin Hallberg, 
Makadam 2011, s. 109–110, 117–118. 
125 Se även Astri Ramsfjells diskussion om problemet med att se en motsättning mellan didak-
tik och estetik i barnlitteraturen. Hon menar att en negativ syn på didaktik eller pedagogisk 
intention i värsta fall kan leda till ett avfärdande av barnlitteraturen som konst. Astri Rams-
fjell, "Kjære Gud, jeg har det godt". Leserrolle og barndomskonstruksjon i religiøs didaktisk 
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logisk arena, där olika idéer, värderingar, konventioner, maktstruk-

turer, diskurser och ideologiska budskap presenteras, befästs, ifråga-

sätts, krockar och upplöses. Althusser definierar ideologi som ett "sy-

stem av idéer och representation som dominerar sinnet hos en männi-

ska eller en social grupp", vilket jag ser som en relevant och använd-

bar definition.126 Han kritiserar (det franska) skolsystemet för att 

skolan inte bara förmedlar kunskap, utan även fostrar barnen till ett 

beteende som passar deras samhällsklass, allt enligt den dominerande 

samhällsklassens normer och regler, det vill säga barnen underkastas 

den styrande ideologin.127 De relationer som skapas genom ideologin 

är inte verkliga, utan imaginära, menar Althusser.128 De blir verkliga 

därför att de accepteras som sanningar. Ideologin styr människors be-

teenden i praktiken och ideologin blir därmed "materiell", en praktise-

rad verklighet.129 Subjektets handling och efterhärmning är central i 

Althussers resonemang. Det här leder fram till hans syn att ideologin 

rekryterar individen som "interpelleras" till att bli ett "subjekt", det vill 

säga blir underkastad ideologin genom en process. I processen uppstår 

det en samstämmighet mellan ideologin och subjektets handling.130 

Althusser konstaterar att begreppet subjekt (fra sujet, eng subject) har 

två betydelser, som tycks stå i ett inbördes ambivalent förhållande. 

Subjektet i en sats är språkligt sett en agent, det vill säga den som kan 

                                                                                                                                  
barnelitteratur, Doktoravhandlinger ved NTNU 2008:196, Trondheim 2008, s. 62. 
126 Louis Althusser, Lenin and Philosophy and Other Essays, eng. övers. Ben Brewster, 
Monthly Review Press, New York och London 1971, s. 158. Min övers. Essän publicerades 
först i La Pensée 1970. Se även Norman Faircloughs definition: "Ideologies are representat-
ions of aspects of the world which can be shown to contribute to establishing, maintaining and 
changing social relations of power, domination and exploitation." Norman Fairclough, Ana-
lysing Discourse. Textual Analysis for Social Research, Routledge, London/New York 2003, 
s. 9. 
127 Althusser 1971, s. 132–133, 155–157. 
128 Althusser 1971, s. 165. 
129 Althusser 1971, s. 166–168. 
130 Althusser 1971, s. 170–176. 
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ta initiativ, agera och är ansvarig för sina handlingar. Subjektet är 

också den som underkastar sig eller är underställt en auktoritet.131  

Här finns en språklig komplikation. Det svenska ordet subjekt an-

vänds inte i betydelsen att vara underkastad något eller någon. Det 

finns inte heller något annat svenskt substantiv som har samma inne-

börd och värdeladdning. Undersåte är besläktat, men på svenska fun-

gerar det inte som Althusser menar. Man kan möjligen tala om subjek-

tet som underordnat, underlydande eller underställt.  

Ett annat begrepp, som kan användas för att beteckna vad sociali-

sationen handlar om, är subjektposition. Det aktualiseras i lingvisten 

Norman Faircloughs Language and Power (1989). Fairclough, som 

bland annat bygger sitt resonemang på Althusser, anser att sociali-

seringsprocessen kan uppfattas som ett placerande av människor i 

olika subjektpositioner, i olika sociala roller.132 Begreppet kan därför 

användas för att ringa in subjektets underordning och roll i ett socialt 

sammanhang, som styrs av ideologiskt färgad normering genom socia-

lisationsprocessen. Ideologin är även hos Fairclough starkt kopplad till 

makt och dominansförhållanden.133 Jag har valt att använda begreppet 

subjektposition som Fairclough gör, det vill säga placering av subjek-

tet i olika sociala roller eller positioner, men jag vill även som Althus- 

ser betona subjektets två roller, som agent respektive underordnat, i 

förhållande till ideologin inom den litterära diskursen. John Stephens 

utgår ifrån Faircloughs syn på subjektpositionen och menar att reso-

nemanget om subjektpositionen även kan appliceras på den skönlitte-

                                                        
131 Althusser 1971, s. 182. 
132 Norman Fairclough, Language and Power, Longman, Essex 2001, s. 85.  
133 Fairclough 2001, s. 2, 1995, s. 17. 
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rära texten och dess läsare.134 Stephens använder också Althussers två 

sätt att se på subjektet och menar bland annat att karaktärerna i texten 

kan fungera som intersubjektiva konstruktioner eller modeller, som 

speglar läsarens subjektivitet och möjligheter att välja subjektposit-

ion.135 Althusser använder inte ordet subjektposition, men det han be-

skriver är hur subjektet försätts i en viss social position utifrån ideolo-

gins styrning, vilket är vad subjektpositionen innebär.136  

Om subjektet är underkastat ideologin, finns det då inte någon fri-

het för subjektet?137 Althusser anser att den fria subjektiviteten är en 

del av ideologins interpellation. Med det menas att subjektet aldrig är 

fritt, utan alltid underordnat något ideologiskt system.138 Althusser 

erkänner inte valfriheten och en kritisk invändning mot logiken i hans 

resonemang är att det måste finnas ett visst mått av valfrihet, åt-

minstone skenbart, för att ett subjekt ska kunna bli "rekryterat" av en 

ideologi.139 Subjektet kan göra ett val att underordna sig en viss ideo-

logi, men en omvändelse kan förstås inte vara obefläckad ifrån mani-

pulation. Subjektet kan inte existera utanför ett ideologiskt samman-

hang, eftersom samhället genomsyras av ideologiska kraftmätningar 

och normeringar. Frågan är vad som händer i brytpunkten mellan 

dessa kraftmätningar, vilket är en anledning att studera texternas dis-

                                                        
 
134 John Stephens, Language and ideology in children’s fiction, Longman, New York 1992, s. 
56. 
135 Stephens 1992, s. 80–81. 
136 Det finns liknande resonemang hos Foucault. Se t.ex. Robert M. Strozier, Foucault, 
Subjectivity and Identity. Historical Constructions of Subject and Self, Wayne State Univer-
sity Press, Detroit 2002, t.ex. s. 56–59. Foucault ger exempel på en analys av förebildning, 
identifikation och subjektpositioner – dock utan att använda just dessa begrepp, när han ana-
lyserar synvinklar i förhållande till ett konstverk i "Las Meninas". Foucault 2002, s. 3–18. 
137 Althusser 1971, s. 173. 
138 Althusser 1971, s. 182. 
139 Se Althusser 1971, s. 174. 
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sonans. Didaktiken existerar i just denna brytpunkt och organiserar 

socialiseringen.  

 

3.4 Exempelberättelsen  

Exemplet är ett retoriskt verktyg. Etymologiskt sett kommer ordet 

ifrån det latinska ordet eximere, som betyder "att skära ut".140 Den gre-

kiska term som romarna översatte var paradeigma.141 Exemplet kan 

definieras som en specifik illustration av en vidare princip, som an-

vänds för att övertyga en publik om principens generella giltighet. 

Retoriskt sett är alltså det partikulära, det vill säga den specifika situ-

ation eller handling som skildras i exemplet, underordnat ett budskap 

som presenteras som en allmängiltig sanning.142 Exemplet kan ses som 

en genväg till att övertyga. Lucius Annaeus Seneca låter oss förstå att 

det talaren konkretiserar blir för de flesta mer verkligt än abstrakta 

begrepp och teoretiska resonemang: "Vägen att undervisa görs lång 

genom regler och föreskrifter (praecepta), kort och effektiv genom 

exempel (exempla)".143 Exemplum (sing.) / exempla (plur.) kan beskri-

vas som en illustration, modell eller förebild.144 Exempla kan referera 

både till korta exempel och sentenser samt till längre exempelberättel-

ser, som studeras här. Exempelberättelser kan ses som ett uttryck för 

                                                        
140 Allen 2005, s. 4. 
141 Kurt Johannesson, Saxo Grammaticus. Komposition och världsbild i Gesta Danorum, 
Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1978, s. 20. 
142 Allen 2005, s. 4. 
143 "quia homines amplius oculis quam auribus credunt, deinde quia longum iter est per 
praecepta, breve et efficax per exempla". Lucius Annaeus Seneca, Ad Lucilium Epistularum 
Moralium Quae Supersunt 5, 6. Se Johannesson 1978, s. 21 och Jo–Ann Shelton, "Persuasion 
and Paradigm in Seneca's Consolatio Ad Marciam 1–6", Classica et mediaevalia 46, 1995, 
utg. av Museum Tusculanum Press, s. 163. Se även Marie–Christine Skuncke, Gustav III. En 
prins retoriska och politiska fostran, Atlantis 1993, s. 131. 
144 Shelton 1995, s. 158. 
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narrativ didaktik, som kan beskrivas som en tillit till berättelsens in-

flytande över läsaren eller mottagaren (vid högläsning).  

Elizabeth Allen ser exempelberättelsen som ett modus snarare än 

en litterär form eller genre, vilket hon förklarar med att författare till 

såväl hagiografiska berättelser som politiska klagomål eller andra ty-

per av texter kan uttrycka en önskan om att läsaren ska lära sig av fö-

rebilder.145  

Jan Mukarovsky´ skriver följande om samexistensen mellan den 

kommunikativa funktionen och estetiken: 
Thus the aesthetic area is not torn apart by two mutually impe-
netrable segments, but rather it resembles a whole which is in-
fluenced by two opposing forces which simultaneously orga-
nize and dis–organize it.146 

Allens kommentar till detta uttalande är att exempelberättelsediskur-

sen är beroende av både språkets kommunikativa respektive estetiska 

impulser. De samexisterar i medeltida exempelberättelser, trots att det 

kan finnas motsättningar mellan dem.147 Exemplum kan, som Allen 

föreslår, ses som ett litterärt modus som låter estetik och didaktik 

samverka på ett sätt som gör dem oskiljaktiga.148 Det får bestående, 

narrativa konsekvenser. Exempelberättelsens syfte är att styra läsaren 

mot en förändring eller utveckling, vilket är didaktikens uppdrag och 

även en premiss för barn– och ungdomslitteraturen.149  

                                                        
145 Allen 2005, s. 3. 
146 Jan Mukarovsky´, Aesthetic Function, Norm and Value as Social facts, övers. Mark E. 
Suinno, Ann Arbor, Dept. of Slavic Languages and Literature, University of Michigan 1970, 
s. 8. 
147 Allen 2005, s. 169. 
148 Se bl.a. Allen 2005, s. 25. 
149 Om barn– och ungdomslitteraturens premiss, se t.ex. Stephens 1992, s. 8. 
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Det finns många sorters exempla, främst historiska berättelser, som 

tros förklara vår egen tid och vägleda, och fiktiva.150 I exempelberät-

telsesamlingar, som exempelvis Siælinna thrøst (orig. på latin i mitten 

av 1300–talet, sv. övers. ca 1430), blandas olika typer av exempelbe-

rättelser i en kompilation.151 Det är en undervisning om de tio budor-

den, som illustreras med hjälp av exempelberättelser.152 

                                                        
150 Johannesson 1978, s. 21.  
151 Se även Humble 1871, s. 2. Humble uppger att Siælinna thrøst är betydelsefull som ung-
domslitteratur. Verket anses ha sammanställts i det lågtyska språkområdet i mitten av 1300–
talet. Den äldsta bevarade versionen är en lågtysk översättning från 1407, Seelentrost. Se 
Henning 1954, s. 441. Om Der Große Seelentrost, se Margarete Andersson–Schmitt, " 'Sjä-
lens tröst'. Om teologins popularisering i uppbyggelse–litteraturen", Från hymn till skröna, 
red. Alf Härdelin, Natur och Kultur, Stockholm 1989, s. 164. Författaren kan ha varit domini-
kan, eftersom dominikanorden hyllas. Andersson–Schmitt 1989, s. 164, 166. Seelentrost  är 
en översättning av en äldre, latinsk version som har gått förlorad, vilket framgår av textens 
formulering: "hebbe ik willen eyn bouck to scriuene van der hilgen scrift vte deme latine in 
dat dudesche". Henning 1954, s. 444, hänvisning till Seelentrost. Den svenska översättningen, 
cod. Holm. A 108, är en avskrift av en äldre svensk förlaga. Henning 1954, s. V, IX. Den 
uppvisar likheter med Seelentrost, men den svenska översättaren har också använt sig av 
andra latinska och fornsvenska källor. Henning 1954, s. 441, 446, hänv. till Ivar Thorén, 
Studier över Själens Tröst, Uppsala 1942, s. 32–33, 56–67, 71–77, 84–95. Den svenska vers-
ionen anses av Thorén och Henning ligga på en hög stilistisk nivå. Henning 1954, s. 448. I 
verket påstås att det är den första delen av ett större arbete. Ytterligare delar har inte återfun-
nits, varken på latin, svenska eller lågtyska enligt Henning 1954, s. 443. Andersson–Schmitt 
1989 hänvisar till Der Kleine Seelentrost, som dessa delar kallas. Se Andersson–Schmitt 
1989, s. 164. Henning avvisar (med hänvisning till Gustaf Edvard Klemming, Själens tröst: 
tio Guds bud förklarade genom legender, berättelser och exempel. Norstedt, Stockholm 1871) 
en senare anteckning skriven 1544 i själva handskriften om att översättningen skrevs när 
Birgittas dotter Katarina var abbedissa och två anteckningar (trol. 1690–1700 respektive efter 
1737) om att den skrevs av Katarina 1401. Katarina dog 1381. Det andra påståendet kan ha 
skrivits av den kände urkundsförfalskaren Nils Rabenius och det allra sista av C.F. Piper, som 
köpte handskriften 1737. Se Henning 1954, s. XI, XV–XVI. Siælinna thrøst ska inte blandas 
ihop med andra texter med titeln "Själens tröst", som till exempel den under 1500–talet popu-
lära ars moriendi–boken (en bok om konsten att dö) av Urbanus Rhegius (1537). 
152 För ett referat av verkets innehåll och de viktigaste berättelserna se Andersson–Schmitt 
1989, s. 164–168. Verkets äldre källor är mestadels kända verk, som bland annat en neder-
ländsk historiebibel – som var en sammanställning av både Vulgata och Historia scholastica – 
Biblia pauperum, Speculum humanæ salvationis (1300–tal), Speculum historiale (dateras till 
efter 1256)  av Vincentius Bellovacensis, Legenda aurea (före 1264) av dominikanen Jacobus 
de Voragine, standardverket Vitæ patrum (400–tal), från vilket många av medeltidens sam-
manställare av exempelberättelsesamlingar hämtat material, Dialogus miracularum (början av 
1200–talet) av Cæsarius av Heisterbach. Det finns även berättelser hämtade från Aisopos 
genom läroboken De disciplina scholarium av Anicius Manlius Severinus Boethius samt 
inspiration hämtad från det för dialoglitteraturen förebildande standardverket Dialogi (593 
e.kr.) av påven Gregorius den Store (ca 540–604). Andersson–Schmitt 1989, s. 165, 168–177. 
För en utförligare redovisning av källorna, som är fler, till Siælinna thrøst, se Andersson–
Schmitt 1989. 
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 Ordet fiktion kommer från latinets fictio (formning, gestaltning) 

och kan härledas till fingo/fingere (att forma, gestalta).153 Begreppet 

fiktion är inom fiktionsteorin ämne för omfattande diskussioner, där 

bland annat synen på fiktionen som något "påhittat" ifrågasatts, till 

exempel därför att det kan finnas sanningar i fiktionen och lögner i 

icke–fiktionen.154 Diskussionen om fiktionens förhållande till sanning-

en är långt ifrån ny, som Anders Cullhed klargör i Kreousas skugga. 

Fiktionsteoretiska nedslag i senantikens latinska litteratur (2006). 

Cullhed visar hur synen på fiktionen, såväl som definitionen av den, 

har varierat under senantiken.155  

Helgonberättelser, som är en typ av exempelberättelser, kan ha fan-

tastiska inslag, men de var konstruerade för att uppfattas som sanna, 

precis som Bibelns berättelser. Olika typer av historiska berättelser har 

också underkastats litterär bearbetning. Händelser och berättelser om 

kända personer har didaktiserats och estetiserats, blivit fiktion. Många 

verk har dessutom bearbetats flera gånger av författare som i sin tur 

har haft ett mer eller mindre lojalt förhållande till den föregående be-

rättelsens detaljer. Trots detta var det viktigt att de allra flesta berättel-

ser uppfattades som sanna och trovärdiga, om de inte var uppenbart 

fiktiva, som till exempel allegorier, sagor och djurfabler. Det finns en 

                                                        
 
153 Online Etymology Dictionary http://www.etymonline.com/index.php?term=fiction och 
Norstedts etymologiska ordbok, Birgitta Ernby, Språkdata och Norstedts 2008, s. 165. La-
tinsk–svensk ordbok, Axel W. Ahlberg, Nils Lundqvist och Gunnar Sörbom, Albert Bonnier, 
Stockholm 1945, s. 349, 352. 
154 Se t.ex. David Davies, "Fiction", The Routledge Companion to Aesthetics, 2nd edition, 
London/New York 2005, red. Berys Gaut och Dominic McIver Lopes, s. 348: "Nor can we 
take the proportion of true to false claims to be the distinguishing feature of fiction, for this 
will account neither for massively false works of non–fiction (texts on alchemy or witch–
craft, for example), nor for the possibility of largely or wholly true (but accidentally true) 
works of fiction." 
155 Anders Cullhed, Kreousas skugga. Fiktionsteoretiska nedslag i senantikens latinska litte-
ratur, Brutus Östlings Bokförlag Symposium, Stockholm/Stehag 2006, t.ex. s. 25, 34, 743. 
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didaktisk skillnad mellan det som påstås vara sant och det som är up-

penbart påhittat, men anses förmedla en sanning om människan och 

livet. 

 

3.5 Tillämpade barndomskoncept 

Fram till slutet av 1980–talet kännetecknades den sociologiska forsk-

ningen om barndomen av utvecklingspsykologiska teorier och per-

spektiv. Detta synsätt började sedan ifrågasättas och ledde till ett pa-

radigmskifte där barndomssociologin som forskningsfält mejslades 

fram. Två viktiga verk är The Sociology of Childhood (1982) av socio-

logen Chris Jenks och den tvärvetenskapliga antologin Constructing 

and Reconstructing Childhood (1990) redigerad av sociologerna Alli-

son James och Alan Prout. Den sistnämnda har fått stor betydelse 

inom barndomssociologisk forskning.156 Ur ett barn– och ungdomslit-

terärt perspektiv är ett användbart begrepp adultism, vilket innebär att 

man utifrån ett vuxenperspektiv ser den vuxne som mogen och socialt 

kompetent medan barnet betraktas som omoget, ofullständigt och 

måste socialiseras genom "identifikation med ett omgivande normsy-

stem", vilket sker successivt.157 Begreppet pekar mot ett maktförhål-

lande mellan vuxna och barn: vuxna bestämmer och barn lyssnar och 

lyder. Det är den adultistiska uppfostrans förutsättning. 

Det är viktigt att betona att begreppet adultism inte har samma in-

nebörd som begreppet adulteration har för barnlitteraturforskarna 

                                                        
 
156 Gunilla Halldén, Den moderna barndomen och barns vardagsliv, red. Gunilla Halldén, 
Carlsson Bokförlag,  Stockholm 2007, s. 25–26.  
157 Halldén 2007, s. 32–33. 
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Torben Weinreich och Elaine Moss.158 Adulteration står i deras dis-

kussioner för en "vuxengörelse" ("voksengørelse") av barnet, som de 

ser tecken på i ett modernt mediesammanhang.159 Barn får tillgång till 

samma filmer, TV–program med mera som de vuxna. Weinreich frå-

gar sig också om det kanske även pågår ett förbarnsligande av den 

vuxne.160 Det tycks alltså här handla om en sammanblandning av eller 

ett närmande mellan barns och vuxnas världar. Begreppet står därför i 

direkt motsats till hur ordet adultism har använts inom barndoms-

sociologin.  

Exempel på adultism finns i den äldre litteraturen när barn och 

ungdomar skildras som svaga och i behov av vuxnas beskydd och led-

ning. Barn kan utmålas som lättledda, inkompetenta, oskyldiga eller 

kan beskrivas som oskrivna blad eller tomma vaxtavlor (tabula rasa), 

böjliga som vidjor och så vidare. Ett bra exempel är Paulus' ord i Efe-

sierbrevet: "Vi skall inte längre vara barn och låta oss drivas omkring 

av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna, som vill sprida 

villfarelse med sina bedrägliga påfund" (Ef. 4.14).  

En annan teori är etologen Martin Richards syn på socialisering, 

som han presenterar i den tvärvetenskapliga antologin The Integration 

of a Child into a Social World (1974). Richards drar utifrån studier av 

hur djur tar hand om sina ungar slutsatsen att biologiska mönster vis-

serligen är universella, men "ges olika innebörder i olika kulturer".161 

Tid och plats har betydelse, men barnet blir inte socialt utan är socialt 

                                                        
158 Weinreich 1999, s. 17. Weinreich hänvisar till Elaine Moss, Part of the pattern. A personal 
journey through the world of children's books, 1960–1985 (1986). 
159 Weinreich 1999, s. 17. 
160 Weinreich 1999, s. 17. 
161 Halldén 2007, s. 19. 
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redan från början. Barnet "drar in den vuxne i ett samspel".162 Sociolo-

gen Gunilla Halldén skriver om Richards' tes: 

Genom att poängtera att barnet är socialt från början lyfts barnet fram som en 
aktör. Barnet är inte bara mottagare av påverkan utan någon som själv inver-
kar på sin omvärld.163  

Denna empirisk iakttagelse representerar ett annat barndomskoncept 

som jag refererar till som en interaktiv syn på barnet. Det adultistiska 

synsättet ifrågasattes, eftersom man genom adultismen tenderar att se 

barnet som ett offer för socialiseringen, inte som en aktör. Halldén 

skriver: 
/.../ Föräldraskap sker alltid i ett socialt sammanhang och de fö-
reställningar om vad som konstituerar det goda föräldraskapet 
och därmed också den goda barndomen är resultat av en socia-
lisationsprocess som pågår hela livet. Att förhålla sig till barn 
innebär att konfronteras med de beroende och samtidigt på-
minnas om det egna beroendet. Barnet förbinder den vuxne 
med framtiden, men barnet innebär också att den vuxne blir 
förbunden med historien i form av sin egen barndom. På det 
sättet är barnet kittet i ett samhälle och barndomen något som 
är djupt angeläget.164 

Det handlar inte om att förneka socialisationsprocessen, utan om att 

uppmärksamma att socialisering är en ömsesidig process, inte en en-

kelriktad. Det självklara faktum att människor blir föräldrar när de får 

barn innebär också att barn ger föräldrar en social roll, som de måste 

lära sig att hantera. Vuxna socialiseras in i föräldrarollen och får ge-

nom detta också en ny syn på sin egen barndom.  

Constructing and Reconstructing Childhood genomsyras av en re-

formvilja och medveten strävan efter ett paradigmskifte när det gäller 

synen på och forskningen om barn.165 Halldén menar att den nya in-

                                                        
162 Halldén 2007, s. 19. 
163 Halldén 2007, s. 19–20. 
164 Halldén 2007, s. 13–14. 
165 Halldén 2007, s. 26–27. Referens till James & Prout 1990 s. 8. 
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riktningen inom den sociologiska forskningen uppmärksammar barnet 

som being mer än becoming, tvärt emot de utvecklingspsykologiska 

teorierna.166 Likheter mellan barnet och den vuxne betonades och ter-

men "det kompetenta barnet" myntades, som motvikt till synen att det 

är den vuxne som är kompetent och barnet inkompetent.167 
Det kompetenta barnet är nära förbundet med barndomssocio-
logins beskrivning av barnet som being; ett individuellt barn 
med en förmåga till socialt aktörsskap. Detta kompetenta barn 
blir i en mening lik den vuxne. 168 

Pendeln börjar sedan slå tillbaka igen och ett ökande intresse för ut-

vecklingsteorier och barnets "blivande" kan återigen noteras mot slutet 

av 1990–talet och början av 2000–talet.169  

Begreppen varande och blivande kan ses som kärnan i de två barn-

domskoncept som utmejslas. Halldén förespråkar båda perspektiven. 

Barnets varande såväl som blivande måste tas i beaktande och sättas i 

ett socialt sammanhang, eftersom barnet är beroende av de relationer 

som erbjuds.170  
Barnet som varande kan erkännas, men föräldrar är också hela 
tiden medvetna om barnets utveckling. Föräldraskap handlar i 
den meningen om att hantera den motsägelsefulla uppgiften att 
både förstå barnets varande och barnets förändring.171  

Barnet som en interaktiv, social aktör är visserligen en nutida iaktta-

gelse, men som erfarenhet betraktad är den av ett betydligt äldre da-

tum, vilket textanalyserna kommer att visa. När barnet ses som aktör 

tillmäts barnet en kompetens, ett visst ansvar samt en rätt att agera i ett 

                                                        
 
166 Halldén 2007, s. 31. 
167 Halldén 2007, s. 35–36. Se även t.ex. Jesper Juul, Ditt kompetenta barn. På väg mot nya 
värderingar för familjen, övers. Cecilia Wändell, Wahlström & Widstrand, Stockholm 2007, 
bl.a. s. 13–15. 
168 Halldén 2007, s. 35–36. 
169 Halldén 2007, s. 36–40. 
170 Halldén 2007, s. 40. 
171 Halldén 2007, s. 39. 
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socialt sammanhang. Det kallas här ett bemyndigande barndomskon-

cept. Det interaktiva och det bemyndigande barndomskonceptet kan 

ses som två olika aspekter av en och samma föreställning. Jag refere-

rar oftast till det bemyndigande barndomskonceptet, om det inte finns 

anledning att betona den interaktiva aspekten. Detta koncept kan be-

traktas som en underström, som rör om i den adultism som på ytan 

dominerar den äldre, litterära diskursen.  

Ett interaktivt och bemyndigande barndomskoncept innebär inte att 

det sätts likhetstecken mellan vuxna och barn eller att barndomens 

betydelse och förutsättningar ignoreras. Ett sådant synsätt skulle jag 

snarare beteckna som en extrem form av adulterationen, som represen-

terar en strävan att sudda ut vuxnas ansvar gentemot barn och ungdo-

mar, där till exempel utbildning och omsorg hamnar på undantag. Ex-

trem adulteration kan bottna i en didaktisk bristfällighet eller ofull-

ständig empiri, det vill säga ett barndomskoncept som kan existera i 

subkulturella sammanhang där till exempel barns fysiska underläge 

och beroendeställning missuppfattas, ignoreras eller utnyttjas. Det är 

därför viktigt att skilja mellan ett bemyndigande barndomskoncept 

och adulteration, eftersom det ligger helt olika barndomsideologier 

bakom dem. Ett bemyndigande barndomskoncept är, liksom adultism-

en, grundad i välvilja. Det kan beskrivas som ett erkännande av barns 

och ungdomars egenvärde, kompetens och perspektiv, utan att förlora 

medvetenheten om betydelsen av en god barndom och de vuxnas stöd, 

omsorg och vägledning.  

Jag har inte sett något tecken på extrem eller ens måttfull adulterat-

ion i den litteratur som jag har studerat. Det beror på att didaktikens 

grundförutsättning är omtanke – hur missriktad, sträng eller opedago-
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gisk den än kan te sig. I äldre texter finner man nästan alltid någon tes 

eller antydan om vuxnas ansvar och om barndomen som en viktig, 

karaktärsdanande period i människans liv. Man kan argumentera för 

att vuxnas behov av att kontrollera barn handlar om makt, om att eta-

blera en hierarki eller styra samhället, men didaktiska texter berättar 

också något annat. Förutsättningen för att en text (eller en lärare) ska 

få inflytande över barn och unga är att undervisningen framstår som 

grundad i välvilja, annars fallerar effekten och texten (eller läraren) 

framstår som opedagogisk. Barndomen som en särskilt betydelsefull 

fas i människans liv är en grundtes som är självklar och underförstådd 

i didaktisk litteratur.  

Begreppet barndomskoncept handlar i grunden om att skilja barn-

domen från vuxen ålder, men det innefattar också att något påstås om 

barn och ungdomar samt att något påstås om vuxna som ska fostra 

eller utbilda barn och unga. En idé om barndomen och hur den ut-

trycks är därför alltid en del av en barndomsideologi.  

Det romantiska barndomsbegreppet kan, som jag ser det, ses som 

en positivt laddad form av adultism.172 Det går att hitta både beskyd-

dande såväl som distanserade och auktoritära versioner av adultismen 

i den äldre litteraturen. Utmärkande är att barnet betraktas som "den 

andre" och som "blivande". I vissa texter utmålas barn som monster, 

vilket är en aspekt av adultismen som står i skarp kontrast till den ro-

mantiska, positiva särbehandlingen av barn och unga i barndoms-

nostalgins litterära värld.173 Adultismen kan förstås utifrån den peda-

                                                        
 
172 Halldén 2007, s. 14. 
173 Se t.ex. Du Moulin (Molinaeus), P. Heraclitus..."HERACLITUS, Eller Thet Mennisklige 
Lefwernets fåfengeligheets och Älendes Betrachtelse." 1638, s. 15. 
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gogiska relation som finns mellan den vuxne och barnet, det ansvar 

som den vuxne har att utöva makt i syfte att undervisa och fostra bar-

net till en "duglig" samhällsmedborgare och familjemedlem.  

 

3.6 Den didaktiska paradoxen 

Perry Nodelman anser att vuxnas behov av att kontrollera och be-

skydda barn är helt grundläggande i barnlitteraturen och leder till en 

oundviklig delning. Barn ska vara både kontrollerbara och okontrol-

lerbara, lydiga och subversiva, leva upp till de vuxnas förväntningar 

men samtidigt bryta normer. Det splittrade barnet, "the divided child", 

är enligt Nodelman därför den enda möjliga konstruktionen av barnet i 

barnlitteraturen.174 Det förklarar varför barnlitteraturen befäster vuxen-

kulturen samtidigt som den subversivt ifrågasätter den.175  

Det splittrade barnet är en estetisk och didaktisk konsekvens av det 

jag kallar den didaktiska paradoxen. Med det avser jag vuxnas behov 

av att å ena sidan vilja skydda och kontrollera barnet, å andra sidan 

viljan att barnet ska bli självständigt, ta ansvar och kunna opponera sig 

mot eller avstå ifrån omoraliskt eller nedbrytande beteende. Dessa 

behov blir motsägelsefulla. Det finns didaktiska paradoxer av olika 

slag, men de tycks företrädesvis peka mot denna centrala ambivalens 

hos vuxna. Barn– och ungdomslitteraturens författare tar på sätt och 

vis på sig en motsägelsefull föräldra– och lärarroll i förhållande till sin 

publik, vilket uppmärksammas i tidigare forskning.176  

                                                        
174 Nodelman 2008, s. 187. 
175 Nodelman 2008, s. 187. 
176 Se t.ex. Jacqueline Rose, The Case of Peter Pan or The Impossibility of Children's Fiction, 
Language, Discourse, Society, red. Stephen Heath och Colin MacCabe, The Macmillan Press 
Ltd, Houndmills, Basingstoke, Hampshire och London 1984, s. 1–2. 
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3.7 Didaktiska koncept 

Bakom den litterära didaktiken finns olika didaktiska koncept. För att 

kunna besvara frågeställningen hur didaktiska koncept dominerar re-

spektive samspelar i texten presenteras här förutsättningar och koncept 

som kan vara användbara i textanalysen. 

Tomas Kroksmark undersöker Jesu undervisningsmetodik och stäl-

ler upp ett antal undervisningsmetodiska beskrivningskategorier.177 

Kroksmark skiljer bland annat mellan synlig och osynlig metodik. 

Den synliga metodiken är de verktyg som en lärare använder som 

hjälpmedel i ett klassrum. Den osynliga metodiken handlar om idéer 

och antaganden om inlärning som ligger bakom de val som läraren 

gör.178 På ett liknande sätt är valet av didaktisk metod i litteraturen ett 

resultat av författares antaganden om hur barn och unga lär sig. Ulla 

Ekvall diskuterar olika synsätt i naturkunskapsböcker från 1800–talet, 

inspirerad av en artikel av Per–Inge Båtnes.179 Hon formulerar tre syn-

sätt som kommer till uttryck i äldre läroböcker: det figurativa (som 

handlar om åskådliggörande), det formativa och det operativa. De di-

daktiska synsätt som är mest relevanta för min analys är det formativa 

                                                        
177 Kroksmarks undervisningsmetodiska beskrivningskategorier är: 1. Undervisande metoder: 
1a) Föreläsning, 1b) Skrivna texter, 1c) Liknelser, berättelser, 1d) Illustrationer, 1e) Tystnad; 
2. Interaktiva metoder: 2a) Samtal, dialog, 2b) Diskussion, 2c) Frågor, motfrågor och svar; 3. 
Aktivitetsmetodik: 3a) Visuell konkret/åskådningsundervisning, 3b) Dramatik, 3c) Förevi-
sande metod (visa i handling), 3d) Projektmetod; 4. Övriga metoder: 4a) Examination, 4b) 
Programmerad undervisning (uppdelning i sekvenser eller steg som bygger på varandra), 
4c) Upprepningens metodik. Se Tomas Kroksmark, Didaskalos. Undervisningsmetodik vid 
vår tideräknings början med särskild inriktning mot Jesu undervisningsmetodik, Daidalos AB, 
Göteborg 2009, s. 198–232, 235. 
178 Kroksmark 2009, s. 99–100. 
179 Ulla Ekvall, "Den styrda och styrande läroboken", Verklighetens texter, Svensk sakprosa – 
empiri, red. Björn Melander & Björn Olsson, Studentlitteratur, Lund 2001. Se även Per–Inge 
Båtnes, "En modell for lærebokstudiet. Lærebøkenes danningsidealer som normsettere for 
kunnskapsformidling", Virkelighetens forvaltere, red. I. Johnsen, Egil Børre, Oslo 1995. 



 
 
62 

respektive det operativa synsättet.180 Det formativa synsättet beskriver 

Ekvall som: 
/.../ starkt samhällsanknutet, och undervisningen kan sägas 
främja ett hierarkiskt ordnat samhälle, där flertalet medborgare 
ska fostras till samhällsnytta, lydnad och tacksamhet. Sam-
hällsnyttiga färdigheter och tillämpbara kunskaper premieras, 
och attitydpåverkan anses viktig. Lärandet är styrt ovanifrån 
och förknippas till stor del med imitation. I läroboksförfatta-
rens roll ingår att instruera och påverka, och läsaren ska helst 
kunna tillämpa kunskaperna och anamma författarens värde-
ringar. /.../ Läsaren uppmuntras inte till egna initiativ /.../181  

Det formativa synsättet är vanligt i den äldre litteratur som riktar sig 

till eller inkluderar unga läsare. Förutsättningen för en formativ didak-

tik är ett adultistiskt barndomskoncept, som jag ser det. Det operativa 

synsättet har en annan karaktär och Ekvall beskriver det på följande 

vis: 
  Också det operativa synsättet är samhällsinriktat, men under-
visningen ska främja ett demokratiskt samhälle (möjligen end-
ast för en utvald grupp i samhället). Den är mer inriktad på den 
enskilda individen, och målet är ansvarstagande, engagerade, 
kunskapssökande, kritiska och reflekterande individer. 182 

Här ser vi ett exempel på idén om barnet som kompetent och interak-

tivt. Ekvall menar att syftet med det operativa synsättet är att under-

visningen ska främja ett demokratiskt samhälle, även om det omfattar 

ett fåtal. Frågan är om demokrati som samhällssystem är en nödvändig 

förutsättning för den operativa didaktiken. Olika ideologier kan för-

medlas med hjälp av liknande undervisningsstrategier. 

En invändning mot att koppla det formativa synsättet till imitation, 

som Ekvall gör, är att läsare alltid uppmuntras, direkt eller indirekt,  

att ta efter karaktärernas handlingar eller attityder i texter där karaktä-

                                                        
 
180 Ekvall 2001, s. 44–45. 
181 Ekvall 2001, s. 45. 
182 Ekvall 2001, s. 45. 
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rer framställs som förebilder. Det gäller även subversiva huvudperso-

ner, som bryter mot konventionerna. I till exempel många av 1970–

talets svenska barnböcker försöker författarna få läsarna att ifrågasätta 

samhället genom sina samhällskritiska karaktärer.183 Ifrågasättandet 

blir i sig ett ideal, som texten genom (främst) operativ didaktik försö-

ker få läsaren att imitera.  

Metodiskt sett är Ekvalls föreslagna begrepp användbara. Formativ 

och operativ didaktik kan spåras i såväl nutida barn– och ungdomslit-

teratur som i läromedel. Den formativa respektive operativa didakti-

ken kan ses som uttryck för olika ideologier. De speglar olika barn-

domskoncept och idéer om inlärning. Det ger oss i praktiken flera red-

skap och analysnivåer att arbeta med. Ekvall menar att det finns ytter-

ligare ett synsätt, nämligen att dessa två synsätt, det formativa och det 

operativa, kan konkurrera i texten.184 
/.../ I Båtnes efterföljd utgår jag nämligen från att läroböcker 
(liksom undervisningssituationer) som regel uppvisar konkur-
rerande synsätt (som dock inte nödvändigtvis uppträder inom 
ett och samma avsnitt). En renodlat formativ bok skulle för öv-
rigt knappast betecknas som en lärobok utan kanske snarare 
som en handbok eller en propagandaskrift, och en renodlat ope-
rativ bok är till och med svår att föreställa sig. Men alla tre 
synsätten kan alltså förekomma i en och samma bok, även om 
ett av synsätten kan tänkas dominera. 185 

Att det uppstår konkurrens i texten mellan dessa två didaktiska synsätt 

tycks snarare vara regel än undantag. Som Ekvall påpekar här är det 

svårt att tänka sig en lärobok (eller berättelse) som är renodlat operativ 

eller formativ. Jag har därför valt att inte se det som ytterligare ett 

synsätt, utan som en dissonans mellan formativ och operativ didaktik.  

                                                        
183 Se t.ex. Birgitta Gedin, Lustöra. En kaninroman, omslag och illustrationer av Veronica 
Leo Hongell, Bonniers barnbibliotek, Bonnier, Stockholm 1970. 
184 Ekvall 2001, s. 45. 
185 Ekvall 2001, s. 45. 
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3.8 Adressering av unga i litteraturen 

Barbara Wall introducerade begreppen dubbel respektive samti-

dig/jämlik ("dual") adressering när en barnlitterär text även riktar sig 

till en vuxen läsare. Med dubbel adressering menar Wall att texten 

vänder sig till vuxna över barnets huvud, något hon anser hör till en 

äldre tradition, med "dual address" åsyftas en samtidig adressering av 

en vuxen och en ung läsare på samma nivå. "Single address" är enligt 

Wall ett 1900–talsfenomen, som innebär att barn är den exklusiva 

publiken och att de adresseras med allvar och respekt.186  

Det är inte säkert att den vuxne adresseras på en "högre" nivå än 

unga läsare/mottagare, inte ens i äldre texter. I till exempel texter där 

vuxna kritiseras och barns agerande upphöjs kan förhållandet vara 

omvänt. Ett sådant budskap kan rikta sig till både vuxna och barn, 

men finns där primärt för att förhindra barn och ungdomar från att 

begå samma misstag som obetänksamma vuxna. Det innebär att bud-

skapet skickas förbi de vuxna till de unga. Frågan är om det är rele-

vant att tala om nivåer. 

Jag använder istället begreppet parallell (eller samtidig) adresse-

ring, dels därför att texten riktar sig till olika läsare på olika sätt, dels 

för att även andra kategorier än ålder har betydelse, till exempel kön 

och klass. Parallell adressering kännetecknar inte bara litteratur som 

riktar sig till unga, även om det är typiskt för barn– och ungdomslitte-

raturen. Att texter kan rikta sig till olika läsare uppmärksammas bland 

                                                        
 
186 Barbara Wall, The Narrator's Voice. The Dilemma of Children's Fiction, St. Martin's 
Press, New York 1991, s. 35.  
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annat inom cross–writing–forskningen (forskning på texter av förfat-

tare som skriver för både vuxna och barn). Det blir dock särskilt up-

penbart i didaktisk litteratur som i någon mån adresserar en ung 

publik.187  

Explicita referenser till unga i titeln eller förordet behöver inte in-

nebära att en text är exklusivt skriven för barn och unga. Även vuxna 

kan adresseras.188 I A Token for Children (1671–1672) av puritanen 

James Janeway (1636?–1674) används ett bibelspråk: “Out of the 

Mouth of Babes and Sucklings hast thou ordained strength” (Ps. 

8.2).189 Genom barnens föredöme och/eller predikningar skulle även 

vuxna lära sig något. Denna klassiker i den äldre barn– och ungdoms-

litteraturen är alltså inte exklusivt skriven för barn, trots den tydliga 

deklarationen att boken är skriven för barn i två förord, titel och berät-

tarkommentarer.  

I medeltida texter förekommer det indirekta och ibland direkta 

adresseringar till unga i texten, men före reformationen är det ovanligt 

med explicita referenser till barn och unga i titeln. Bruket att göra en 

tydlig referens till unga redan i titeln är en tidsbunden företeelse, som 

                                                        
 
 
187 Om cross-writing, se t.ex. Westin 2000, s. 5–6. 
188 Se t.ex. Laurentius Iohannis Lælius' (Lars Jönssons) förord till Conrad Porta, Een sköön 
och härligh Jungfrw Speghel. Sammansatt aff then helighe Biblia och lärde Mäns skriffter / 
then the fromme Jungfrwr funne sigh beskådha hwadh them wäl tiener: och the andre kunne 
förnimma hwadh them illa prydhar. Jtem / någhra nyttighe Frågestycker / them tienlighe som 
sigh til Edho reskap giffua wille. Sampt medh een liten Calendario / om the Jungrurs nampns 
vthtydning / som Thern insatte äre, red. och övers. Laurentius Iohannis Lælius, Andrea Gut-
terwitz, Stockholm 1591. Opaginerat verk. I det subversiva förordet kritiseras vuxna från alla 
stånd, i synnerhet präster, adel (särskilt hovet) och husmödrar/husfäder som behandlar tjänste-
folket illa. Porta 1591, t.ex. 3 recto och verso, 9 verso–11 recto, 14 recto och verso. 
189 Observera att i den moderna svenska översättningen av Bibeln från 2001 har Ps. 8.2 en 
annan ordalydelse och innebörd: "2Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. 
Jag vill besjunga din himmelska prakt 3med ett barns, ett dibarns mun." Ps. 8.2–3. Om exklu-
sivitet, se Sloane 1955, s. VIII. 
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blir vanlig först mot slutet av 1500–talet, när vi talar om litteratur på 

svenska.190 Tidigmoderna författare är ofta tydliga med sitt syfte och 

sin adressering i långa titlar och förord. Ett av de första tydliga ex-

emplen på en explicit adressering till barn och ungdomar i ett förord 

finns i författaren, Vadstenamunken och biskopen Peder Månssons (ca 

1460–1534) Barnabok, som innehåller undervisningar, historiska ex-

empelberättelser och diskussioner om barnuppfostran. Texten är delvis 

en försvenskad och förkortad version av Erasmus av Rotterdams 

furstespegel Institutio principis christiani (ca 1516). Exempelberättel-

serna i slutet kommer dock inte från Erasmus, utan har ett annat, okänt 

ursprung.191 Den svenska litteraturhistoriens fader Henrik Schück me-

nar att Månsson troligen skrev texten i Rom, där dessa berättelser var 

kända.192 Syftet med texten deklareras explicit av författaren i förordet: 

"Ärligom, Welbördigom, Vngom Barnom till godh Lärdom Schriffs 

thenne Bock på Swensko".193 Att boken tillägnas Sveriges unga fram-

går även av kommentarer i förordet, som: 
Vngom skriffs boken, gamble äre vtlärde194 

Manuskriptets uttryckliga tillägnan är ovanlig för sin tid.  

                                                        
190 Se även Lotta Paulin, "Thet vnger lärer han gammal håller": strövtåg i den äldre barnlitte-
raturens historia", Aktuell nordisk barnlitteraturforskning, Specialutgåva av Barnboken och 
Barnelitterært forskningstidsskrift, Svenska barnboksinstitutet och Norsk barneboksinstitutt, 
Solna 2011, s. 42.  
191 Robert Geete, Peder Månssons skrifter på svenska, Samlingar utgifna af Svenska Forn-
skrift-sällskapet, Stockholm 1913-1915, s. XXXIX. En annan översättning av Institutio prin-
cipis christiani gjordes 1691 på order av Erik Lindschöld, Karl XII:s guvernör och trycktes 
1721 som En christelig furstes uptuchtelse uti wissa reglor och läre-puncter förestäld. 
192 Henrik Schück, "Medeltidsstudier", Samlaren, tidskrift utgifven af Svenska Literatursäll-
skapets Arbetsutskott, sjätte årgången (1885), Akademiska Boktryckeriet, Edv. Berling, Up-
sala 1886, s. 67–69. 
193 Geete, 1913–1915, s. 655. 
194 Klemming 1881–1882, förordet rad 59, s. 481. 
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Bild 2. Peder Månssons Barnabok. Förordets första sida i en bevarad av-
skrift från andra hälften av 1500–talet (senast från 1570–talet enligt Geete 
1913–1915 s. LIV), V138, fol. 1 recto, Uppsala Universitetsbibliotek. 
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4. Den betydelsefulla barndomen 

När jag använder begreppet barndom inkluderar det även ungdomsti-

den. Det finns naturligtvis olika uppfattningar om hur barndomen kan 

avgränsas och vad ett barn "är".195 Enligt barnkonventionen är männi-

skan ett barn upp till 18 års ålder. Cornelia Niekus Moore drar en 

gräns vid 20 år när hon undersöker litteratur för flickor på tyska före 

1700.196 Med tanke på de gränsdragningar som görs när det gäller 

människans åldrar kan en genomsnittlig gräns runt 18–20 år vara rim-

lig, men med tanke på variationen mellan 15–25 år är det svårt att dra 

någon definitiv gräns beträffande när barndomen anses övergå i vuxet 

liv utifrån litteraturen i sig. 

Gränsen mellan barn respektive ungdom kan också variera i för-

modern, pedagogisk litteratur (7–14 år ungefär, när åldrar anges) och 

definieras sällan i ålder, utan i språkbruket och i kommenterande re-

flektioner. På svenska kan orden pilt och piga användas om yngre 

barn. Piga kan syfta på tjänsteflicka, men i det undersökta materialet 

är det vanligare att det betecknar en ung flickas ålder. Yngling, junker 

eller dräng kan referera till unga män, djäkne är en skolpojke eller 

skolyngling, medan "jungfru" kan syfta på både små flickor och unga 

                                                        
195 Se Halldén 2007, s. 26–40.  
196 Moore 1987, s. 1, 5. Hon gör det med en hänvisning till Alfred C. Baumgärtner, Perspek-
tive der Jugendlektüre. Beiträge zur Leseerziehung, Weinhem, Berlin & Basel, Beltz 1969, s. 
67–68. Moore 1987, s. 1. 
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kvinnor, ibland beteckna klass och att det är en ung person. Hur orden 

används kan variera något mellan olika texter. 

Att ha en föreställning om barndomen innebär att göra någon slags 

skillnad mellan vuxna respektive barn och ungdomar, det vill säga att 

identifiera barndomen som en specifik period i människans liv, något 

som görs av vuxna.197 Arkeologen Elke Rogersdotters studie 

(2006/2008) av leksaksfynd i terracotta från Harappakulturen visar att 

det redan cirka 2500–2000 f.Kr. kan ha funnits idéer om barndomen 

som en specifik period.198 Fynden pekar på att det fanns ett didaktiskt 

syfte bakom produktionen av leksaker med upprepade mönster och 

funktioner. Det finns olika sorters leksaksdjur, till exempel oxar som 

kunde vifta på en tappad svans, förlorade huvuden som kunde vridas, 

små vagnar, skallror, ihåliga fåglar att spela på eller vissla i, fåglar på 

hjul, enhöringar och andra fantasifigurer, som enligt Rogersdotter om-

talas i den Harappiska sfärens litteratur.199 Fragment av Harappisk 

skrift har hittats på skärvor och sigill. Olika djur och fantasidjur (en-

hörningen, djur med flera huvuden) förekommer bredvid texten på 

sigillen. Kan de avbildade djuren och de fantasifulla varelserna ha 

förekommit i fabler eller myter? Är det förklaringen till att de kanske 

har använts som bomärken, sigill och leksaker? Texten har än så länge 

                                                        
197 I t.ex. Key Concepts in Childhood Studies av Allison James och Adrian James finns föl-
jande definition av ett barn: "A child is a human being in the early stages of its life–course, 
biologically, psychologically and socially; it is a member of a generation referred to col-
lectively by adults as children, who together temporarily occupy the social space that is crea-
ted for them by adults and referred to as childhood." Allison James och Adrian James, Key 
Concepts in Childhood Studies, SAGE, Los Angeles 2008, s. 12. 
198 Elke Rogersdotter, Socializing Children's Toys. An Archeological Inquiry into Third Mil-
lenium BC Harappan Terracotta Remains from Gujarat, India, VDM Verlag Dr. Müller, 
Saarbrücken 2008 (omarbetad version av licentiatavhandling 2006), s. 145–146. Rogersdotter 
diskuterar bl.a. leksakens dubbla roll: att peka på att barn uppfattas som barn samt att barn är i 
en process att "bli" vuxna genom socialisering in i ett större sammanhang, där den interaktiva 
leksaken spelar en roll. Se s. 146. 
199 Rogersdotter 2008, s. 2, 12–14, 39, 60–61, 80, 147 m.fl. 
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inte dechiffrerats, så vi vet inte så mycket om bildernas innebörd.200 

Leksaken fungerar som ett incitament till härmning av vuxenvärlden 

genom leken, gradvis socialisering genom imitation och lek. Att peda-

gogiska leksaker har tillverkats på ett systematiskt sätt enligt vissa 

konventioner tyder på existensen av en idé om det lustfyllda lärandet, 

att det är möjligt att stimulera barns utveckling med hjälp av leksaker.  

I följande avsnitt diskuteras vilka föreställningar om barndomen 

som kan motivera författare att skriva för eller inkludera barn och 

ungdomar som textens mottagare. Senare i kapitlet följer diskussioner 

om människans åldrar, synen på lämplig litteratur för unga samt tidi-

gare barndomsforskning. 

 

4.1 Antaganden om barndomen i litteraturen 

I förmodern litteratur återkommer idén om att barndomen är viktig 

och avgörande för vad som sker senare i livet. Det visar en traditionell 

fabel som finns med i den illustrerade fabelsamlingen Dialogus crea-

turarum moralizatus (hädanefter kallad Dialogus creaturarum), som 

är en av de två första böckerna som trycktes  i Sverige 1483 (på lat-

in).201 Texten sammanställdes troligen av en läkare i Milano, Maynus 

de Mayneriis (f. okänd – d. 1370).202 I den 73:e konversationen finns 

                                                        
200 Se bilder på www.harappa.com. 
201 Johan Snell, en boktryckare från Lübeck, tryckte de två första böckerna i franciskaner-
klostret i Stockholm. Den andra boken som han tryckte 1483 var Remigius dominus que pars. 
Den första tryckta boken på svenska var Aff dyäfwlsens frästilse 1495 av Jean Gerson, troligen 
publicerad av Johannes Fabri eller Smedh i Stockholm, som lärt sig konsten och övertagit 
tryckeriet av den lübeckske boktryckaren Barthlomeus Ghotan. Se Henrik Schück, Sveriges 
litteratur intill 1900, Hugo Gebers förlag, Stockholm 1952, s. 56.  
202 Dyalogus creaturarum moralizatus 1483/Skapelsens sedelärande samtal 1483, faksimil 
med sv. översättning av Monica Hedlund. Kommentarer John Bernström, förord Wilhelm 
Odelberg, Michaelisgillet, Gidlunds förlag 1983, s. VII. Originaltitel: Dialogus creaturarum 
optime moralizatus. 
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en fabel om Ixion, en våldsam gam, som begått fruktansvärda 

våldsbrott mot andra varelser och deras ungar. På ålderns höst grips 

gamen av ånger och försöker göra goda gärningar. Eftersom gamen 

inte har blivit fostrad att vara god redan i sin ungdom – och alltså inte 

är van vid det – misslyckas den.203 Gamen drar därför slutsatsen: 

»Den ej lärt sig lyda lagar blir ej vis på gamla dagar.» 204   

Berättaren kommenterar: 

Härav framgår att man bör samla det goda i sin ungdom för att kunna återfin-
na det på sin ålderdom. Det är det som utsägs i Syrak 25: Har du underlåtit att 
samla i din ungdom, huru skulle du då kunna finna något på din ålderdom? 
Min son, pröva i din ungdom din själ, och om den inte håller måttet, giv den 
då ingen makt. En versmakare säger: Den som ej som barn har blivit dygde-
van, han lär ej veta hut, när livet snart är slut. Och detta beror på vanan, ty 
vanan är ens andra natur, som filosofen säger. Så stor är nämligen vanans 
makt, att det människan vant sig vid att göra i vaket tillstånd, det gör hon ofta 
i sömnen, och det hon vant sig vid att göra seende, det gör hon med slutna 
ögon. 205 

Om narraten, som fabeln riktar sig till, inte ska antas vara ung hade 

det inte funnits någon anledning att betona vikten av att pröva sin själ 

i ungdomen. Uttrycket "pröva i din ungdom din själ" kan vara en refe-

rens till Paulus' instruktioner om nattvarden och att vara andligt värdig 

i 1 Kor 11.28, "Var och en måste pröva sig själv, sedan kan han äta 

brödet och dricka bägaren." Något måste uppfyllas, andligt och mora-

liskt, vilket också är fabelns budskap. Här finns också en hänvisning 

till "Jesus Syraks visdom" (Syrak), som är en apokryfisk bok i Gamla 

                                                        
203 Dyalogus creaturarum moralizatus 1983, s. 417. 
204 Dyalogus creaturarum moralizatus 1983, s. 417. 
205 Dyalogus creaturarum moralizatus 1983, s. 417. Filosofen som omtalas är sannolikt Aris-
toteles, som diskuterar vanans betydelse för den etiska handlingen i Ta Ethika (Den niko-
machiska etiken. Nichomachos var Aristoteles' son, som texten kan ha dedikerats till eller 
redigerats av. Nichomachos anses ha redigerat Aristoteles' texter. Se t.ex. Thomas O. Hueglin, 
Classical debates for the 21st century: rethinking political thought, Broad Press, Toronto 
2008, s. 238 not 52.) 
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Testamentet.206 Det är en föräldrarådstext och uppfostringsinstruktion 

med auktoritära råd om barnuppfostran.207 I förmodern litteratur är det, 

som här, vanligt med referenser till Syrak, när barnuppfostran diskute-

ras. I Syrak kan vi läsa: 
Mitt barn, låt dig fostras alltifrån ungdomen,  
då finner du visheten ännu på ålderns höst. (Syrak 6.18) 208 

Syrak pekar ut barndomen som människans lärdomsperiod. I Per 

Brahe den äldres förord till sin (otryckta) undervisning om förvaltning 

och grundläggande allmänbildning, Oekonomia (1581), finns det flera 

hänvisningar till Syrak och ett ordspråk som ringar in budskapet, 

"Unger nimmer och Gammal håller".209 Se även ordspråket i Månssons 

förord till Barnabok: "Thet vnger lärer han gammal håller".210  

Berättaren i fabeln ur Dialogus creaturarum som citerades ovan 

predikar i föräldrarådsmodus. Det innebär att en föräldrarelation an-

tyds för att simulera en förtrolig relation mellan berättare och narrat.211 

                                                        
206 Se Syrak 25.3. "Jesus Syraks vishet" skrevs på hebreiska ca 190–180 f.Kr. och översattes 
av hans sonson till grekiska på 130–talet f.Kr. Liksom de övriga av Gamla Testamentets 
apokryfer fanns Syrak med i Gustav Vasas bibel från 1541. Dessa apokryfer kom däremot inte 
med i 1917 års version eftersom översättningen inte blev färdig förrän 1921. De finns nu med 
igen i bibelöversättningen från år 2001. Apokryferna är för Gamla Testamentets del judiska 
skrifter, som inte hör till den hebreiska bibeln. Det grekiska ordet apókryfos betyder gömd, 
bildligt sett svårbegriplig. De kallas ibland deuterokanoniska (inom romersk–katolska och 
ortodoxa kyrkan). För vissa protestantiska kyrkor, som Svenska Kyrkan, räknas dessa texter 
som del av Bibeln, men inte av samma värde som andra delar. Se Bibeln 2001, "Den bibliska 
historien" s. II och Uppslagsdel, se "bibeln". 
207 Att det är en föräldrarådstext kan man dels se i textens instruerande adressering av en dold 
narrat, omtalad som "du". Från och med början av kapitel 2 inleds dessutom flera stycken med 
tilltalet "Mitt barn". Se Syrak 2.1ff. Det finns även en hel del om uppfostran, med råd av den 
grymma och auktoritära sorten. Det står bl.a. "DEN SOM ÄLSKAR sin son agar honom ofta, 
då kommer han till slut att få glädje av honom." Syrak 30.1. "Vaka strängt över en självsvål-
dig dotter, annars utnyttjar hon din slapphänthet." Syrak 26.10. 
208 Om betydelsen av fostran i barndomen i NT, se även t.ex. Heb. 12.4–11. 
209 Per Brahe d.ä., OECONOMIA eller Huuszholdz–Book/ för Ungt Adels–Folck. Textredige-
rad utgåva av manuskriptet från 1581 med efterskrift av prof. E.O. Arenander m. fl., Bröderna 
Lagerström, Boktryckare & Bokförläggare, Stockholm 1920, bok 1, del 1, s. 8. Texten tryck-
tes först 1677 av Johann Kankel i Visingsborg. Se Klingberg 1967, s. 43. 
210 Klemming 1881–1882, förordet rad 59, s. 481. Om Barnabok, se t.ex. Schück 1886, s. 67. 
211 Bruket att adressera en narrat, som ofta framställs som en ung person, som "min son" eller 
"mitt barn" har rötter i forntiden. Det användes redan i sumeriska texter, vilket berodde på att 
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Den medeltida föräldrarådstexten kan ibland vara verklighetsbaserad, 

det vill säga en förälder kan skriva till eller för sitt barn. Ibland be-

tecknar den en undervisningsrelation.212 Det framgår inte alltid av ti-

teln eller texten vilket av dessa förhållanden som gäller. Det är rimligt 

att utgå från att det senare gäller i de flesta fall. Det som kan uttydas 

av citatet ur Dialogus creaturarum är att det pågår undervisning av en 

ung narrat, som adresseras som "min son". Det förekommer inte kon-

sekvent ett föräldrarådsmodus i Dialogus creaturarums fabler. Det 

finns stilskillnader som tyder på att fablerna har hämtats ifrån olika 

litterära verk, vilket i sin tur föranleder frågan hur eventuellt för-

komna, äldre texter har varit beskaffade och hur de kan ha adresserat 

barn och ungdomar.  

                                                                                                                                  
mästaren i skrivarskolorna kallades "fader". Se t.ex. Enuma–Elish (Epic of Creation, 1500–
1200 f.Kr.): "The sage and the learned shall together ponder [them], father shall tell [of them] 
to son and teach [them to] him, the ears of the shepherd and the herdsman shall be opened /.../ 
This tradition that an old man had related in the days long ago [he wrote down and] left it as 
an instruction to coming generations." James Bowen, A History of Western Education. vol 1, 
Methuen & Co LTD, London 1972, citat s. 18–19, om skolorna s. 14. Det förekommer också i 
Gamla Testamentets föräldrarådstexter Ordspråksboken och Syrak. Tilltalet "min dotter" (och 
"mina döttrar") förekommer under medeltiden i undervisningar för unga flickor som skulle bli 
nunnor, som t.ex. i Speculum virginum. 
212 Några kända exempel på äkta föräldrarådstexter är Liber manualis, som den högättade 
kvinnan Dhuoda skrev till sin son William 843, Le Livre du Chevalier de la Tour Landry pour 
l'enseignement de ses filles (1371–1372) av Geoffrey de La Tour–Landry till hans döttrar, 
Enseignements av Anne de France, skriven till dottern Suzanne de Bourbon mot slutet av 
1400–talet eller början av 1500–talet. Se t.ex. Juanita Feros Ruys, "Didactic 'I's and the Voice 
of Experience in Advice from Medieval and Early–Modern Parents to their Children", What 
Nature Does Not Teach. Didactic Literature in the Medieval and Early–Modern Periods, red. 
Juanita Feros Ruys, Brepols, Turnhout, Belgien 2008, s. 131, 145, 149. Det finns många 
exempel på tidigmoderna föräldrarådstexter,  t.ex. den ovanliga, svenska originaltexten av 
Sara Johansdotter, som är den första kvinnliga författaren i svensk barnlitteraturhistoria. Sara 
Johansdotter, Een enfaldigh och hiertans innerligh lyckönskan / och förmaning til Gudz fruch-
tan / och alla christeliga dygder / som een moder här vnderteknadt / til sin käre son / Peder 
Hanson [Philip Hanson i 1674 års uppl.] / såsom til itt valet, och sidsta testament skriffteligen 
gifwit hafwer åhr 1671 den 14 maij.../ Altsammans härkommer, Sara Johans Dotter, för then 
tijden wälförordnadt läremoder vppå barnhuuset i Stockholm, Stockholm 1672. Se även 
Klingberg 1964, s. 36–37. 
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När den svenske biskopen och didaktiska poeten Henricus Tide-

manni (f. okänd – d. 1500) skriver ett brev till nunnorna i Vadstena 

1495 om vikten av att unga flickor får lära sig latin, tillägger han: 

man vatnar trä ok örther mädhen the ära lithen sedhan kofra 
[frodas] the sig siälff 213 

Didaktiken lyfter hos Tidemanni, när han ger uttryck för att de unga 

flickorna behöver undervisning i barndomen, för att de ska kunna läsa 

och tillgodogöra sig den latinska litteraturen och på egen hand (utan 

munkars hjälp) få tillgång till all kunskap de skulle kunna behöva.214 

Det är en mindre vanlig ståndpunkt i förmodern litteratur. Tidemanni 

bryter i brevet mot den traditionella idén om cura monialium, det vill 

säga att flickor/kvinnor behövde mäns undervisning i klostren, på 

grund av sin andliga och moraliska "underlägsenhet" i förhållande till 

män.215 

Det finns element av tillit och respekt i Tidemannis inställning, lik-

som en tro på litteraturens betydelse och inflytande. Det framgår även 

av lärodikten Klokskapsråd för hushållning, författad av Tidemanni 

under den andra hälften av 1400–talet. Där står det: "Ahlsmans barn 

bör lära book/the warda ther af wijse och klook."216 Det tyder på att det 

inte bara var blivande nunnor, munkar samt barn av högre stånd som 

skulle undervisas, utan att Tidemanni ansåg att det var bra för alla 

barn att lära sig läsa. Det är möjligt att "ahlsmans barn" kan syfta på 

                                                        
213 Henricus Tidemanni, "Goda råd gifna Vadstena kloster 1495 af biskop Henricus Tide-
manni", Samlaren 1885, Akademiska Boktryckeriet, Edv. Berling, Uppsala 1886, s. 176. 
Liknelser om växter är vanliga i Bibeln. Se t.ex. Matt 13.31–32 och Luk 13.18–19 om senaps-
fröet som växer till ett stort träd.  
214 Tidemanni 1885, s. 176.  
215 Se t.ex. Julie Hotchin, "Guidance for Men Who Minster to Women in the Liber de Re-
formatione Monasteriorum of Johannes Busch", What Nature Does Not Teach. Didactic 
Literature in the Medieval and Early–Modern Periods, red. Juanita Feros Ruys, Brepols, 
Turnhout Belgien 2008, s. 231–232, 241. 
216 Klemming 1881–1882, s. 424. 



 
 

75 

alla fria mäns barn, men det skulle ändå innebära att fler än de högre 

ståndens barn åsyftas.  

Att det var viktigt att lära sig läsa i barndomen ser man också i me-

deltidens förebildande helgonberättelser. Det är vanligt i den hagio-

grafiska traditionen att tala om att helgonet lärde sig "bokliga konster" 

redan i barndomen.217 Det gäller inte bara pojkar, utan även flickor. 
/.../ efterföljde de livets lamm [Jesus] förelöpande, av vilka de i 
första barndomen, gav hon sig till att lära bokliga konster /.../218  

Även om syftningen i texten är svårtolkad går det inte att missta sig på 

innebörden att den kvinnliga förebilden lärde sig läsa i barndomen.  

På 1200–talet kan man i kyrkofönster se hur Maria som barn fick 

undervisning. Ett exempel finns i katedralen i Chartres, där ett av de 

enorma fönstren visar Marias liv. Maria ses lutad över en bok i en 

skola tillsammans med pojkar och en manlig lärare.219 Liknande bilder 

och bilder av kvinnliga helgon som håller böcker i händerna, återfinns 

även i manuskript och målningar.220 Enligt Nicholas Orme kan denna 

typ av avbildning mycket väl ha uppmuntrat flickor att lära sig läsa.221 

I Insignis pueritia (1624) av den svenske prästen, läraren och pro-

fessorn Petrus Johannes Rudbeckius den äldre (f. 1578–d. okänd) står 

                                                        
 
217 Se t.ex. Valery L. Garver, "The influence of Monastic Ideals upon Carolingian conceptions 
of Childhood", Childhood in the Middle Ages and the Renaissance. The Results of a Para-
digm Shift in the History of Mentality, red. Albrecht Classen, Walter de Gruyter, Berlin/New 
York 2005, s. 67. 
218 Geete 1897–1898, s. 231: "äpthirfölgdo the liffsins lamb förelöpande, aff hwilkom the 
första j barndomenom, gaff hon sik til at lära bokligha konstir". 
219 Se t.ex. Malcolm Miller, Chartres Cathedral, Pitkin 2006, som innehåller fotografier och 
beskrivningar av flertalet av katedralens märkliga fönster. 
220 Nicholas Orme, Mediewal schools. From Roman Britain to Renaissance England, Yale 
University Press, New Haven/London 2006, s. 61. Se även illuminerade manuskript som The 
Wharncliffe Hours. Margaret Manion, The Wharncliffe Hours. A fifteenth-century illuminated 
prayerbook in the collection of The National Gallery of Victoria Australia, faksimil med 
introduktion och kommentarer av Margaret Manion, Thames and Hudson Ltd, London 1981. 
221 Orme 2006, s. 61. 
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det om Alexander den store som föredöme: "/.../ Alexander Magnus är 

ett besynnerligit. Thenne medan han än en liten poike war /.../"222 

Kommentaren att hjälten var ett besynnerligt föredöme redan som 

liten pojke står i ett sammanhang där personer med föredömliga bete-

enden redan i barndomen skildras.223 Att upphöjdhet kan märkas redan 

i barndomen är ett sätt att framhäva barndomens betydelse för fram-

tida liv. 

I den äldsta av de svenska furstespeglarna, Um styrilse konunga ok 

höfdinga (ca 1330 eller 1350), står att läsa: 
Såsom Salomon (den) Vise säger: I son är faderns ära. Nu som 
förr är sagt, vad barn lär sig i sin ungdom ["yngsko"], det håller 
de och älskar gärna då de blir äldre. Och därför liknar Aristo-
teles barnens förstånd och studier vid en slät tavla, som är 
inrättad och bud är till att skrivas på. Såsom den tavlan erbju-
der och håller tillika skrift där att skrivas, vad hon är god eller 
ond, fager eller ful: Så lär också barn utifrån sin förståelse ock-
så (att) hålla i sitt minne vad de lärt, ont eller gott. 224 

                                                        
222 Petrus Johannes Rudbeckius d.ä., Insignis pueritia. En Ny Wijsa/Om LUCIO PAPYRIO 
PRÆTEXTATO. En vng Junckare i Rom: Hwilken/när hans Fadher L. PAPYRIUS , effter the 
gamble Romares lofligha bruk / hade honom aff Barndomen medh sigh på Rådhuset / ther at 
höra och lära saker / och hans Moder Lucia aff förwetenheet offta anmodden moot hans 
Eedh/at säija hwadh i Rådhet förhandlades/vpdichtade thenna effterföliande Sagha. Anno 
Mundi 3619. Ante Christ. 345. Urbis 407. Skrifwin och gifwin til ähra och lära åt The ädla 
och wälb. Småjunkare Jun. Johan och Bencht och Jacob Skyt Bröder., Jgnatium Meurer, 
Stockholm 1624, 10 recto. Petrus Johannes Rudbeckius d.ä. var släkt med den mer kände 
Johannes Rudbeckius. Titeln betyder ungefär "En utmärkt barndom". 
223 Rudbeckius 1624, Insignis pueritia, 9 verso–10 recto. Om Rudbeckius, se t.ex. Nordisk 
Familjebok, Stockholm 1916, band 23, s. 1103. 
224 Lennart Moberg, En nyttigh bok/om konnunga styrilse och höfdinga, Svenska Fornskrift–
sällskapet, Uppsala 1964, Thridhie Balkin s. 52, som innehåller faksimilet En nyttigh bok om 
Konnunga Styrilse och Höfdinga av J. T. Bure (Johannes Thomæ Bureus, ibland kallad Johan 
Bure) 1634, i sin tur en avskrift av originalet med titeln Um styrilse konunga ok höfdinga. 
Citatet lyder som följer i Bureus' version: "Suåsom Salomon Wise säghr: Vtur son är fadhrins 
ära. Nu som för är sakt/Huadh barn nimma i/tera yngsko thz halda the ok älska giärnt tå te 
warda älder/Ok ty lika Aristoteles barna skiäl ok näme/widh taflo släta then skipat ok bod är 
til at skriuas å. Suåsom thön tafla taker ok haldr tilika skrift ther å skriuas/huath hon är godh 
ella il/fagher ella ful: Suå nima ok barn i sin förståndilse/ok halda i sino minne/huath the 
nimma ilt ella got." Originaltexten, som skrevs 1330 eller 1350, har gått förlorat, men rädda-
des för eftervärlden genom Bureus' avskrift. Paginering här av Bureus. Texten har troligen 
inspirerats av flera verk, bland annat furstespegeln De regimine principum (ca 1280) av Egi-
dius Romanus, skriven för prins Philip av Frankrike. Enligt Knut Fredrik Söderwalls Ordbok 
öfver svenska språket, Svenska Fornskrift–sällskapet, nytryck Stockholm 2007 och Forn-
svensk lexikalisk databas kan ordet "skiäl" kopplas till "skäl" (i fornsv. 1. besked, kunskap, 



 
 

77 

Det här är ytterligare ett exempel på en text som betonar hur viktig 

barndomen är. Här understryks att det som barn lär sig i ungdomen är 

det som de kommer att hålla sig till och älska när de är äldre. I texten 

finns idén om tabula rasa. Barnets förstånd liknas vid en slät (vax-) 

tavla, som ont eller gott kan skrivas på. Under medeltiden jämförs 

själen, barnets själ eller förstånd, i litteraturen även med lera eller 

mjuk vax, bland annat för att visa hur viktig barndomstiden är.225 Det 

förekommer även i tidigmodern tid.226 

Mot slutet av 1200–talet skrev den italienske dominikanmunken 

Jacobus de Cessoli ett symboliskt–didaktiskt verk med titeln Liber de 

moribus hominum et officiis nobilium (et popularium) super ludo 

scaccorum, som fick stor spridning.227 En svensk version gjordes på 

1460–talet och har kallats Schacktavelslek (ordet "skaftauils lek" 

nämns i textens inledning).228 Som så ofta är fallet med den medeltida 

litteraturen är Schacktavelslek en adaptation och inte en trogen över-

sättning. Verket kännetecknas enligt Olle Ferm av en samsyn, där ori-

ginaltexten framstår mer som en förlaga än auktoritet. I just det här 

fallet har översättaren bland annat omvandlat prosatexten till det rim-

made versmåttet knittel. Det finns uteslutningar och tillägg i form av 

kommentarer, egna exempel (inte nödvändigtvis genuint svenska) och 

                                                                                                                                  
klarhet m.fl. 2. skäl, orsak, anledning m.fl. /.../ 4. "urskilning; förstånd" med just detta citat 
som exempel). Se även "skiälalös" (oförnuftig). 
225 Danièle Alexandre–Bidon och Didier Lett, Children in the Middle Ages. Fifth – Fifteenth 
Centuries, övers. Jody Gladding, The University of Notra Dame Press, Notre Dame, Indiana 
1999, s. 39. 
226 Se t.ex. Edel Lamb, Performing Childhood in the Early Modern Theatre. The Children's 
Playing Companies (1599–1613), Palgrave Macmillan, Hampshire 2009, s. 96–98. 
227 Carl R. af Ugglas, "Smärre meddelanden.  »DÖDENS SCHACKSPEL» I TÄBY", Forn-
vännen 1946, s. 42. 
228 Olle Ferm, "Schacktavelslek. The Swedish Adaptation of a Medieval Bestseller", Chess 
and Allegory in the Middle Ages, red. Olle Ferm och Volker Honemann, Sällskapet Runica et 
Mediævalia, Stockholm 2005, s. 281. 
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exempelberättelser hämtade från andra verk, som De septem sapienti-

bus (Sju vise mästare).229 Schackspelet används i texten som en alle-

gori för hur det är möjligt att lära sig att leva dygdigt och genom 

undervisning förstå samhällets förutsättningar och maktförhållan-

den.230 Texten riktar sig främst till en aristokratisk publik och framstår 

därmed som en furstespegel med många underhållande exempelberät-

telser.231 Ferm påpekar att texten visserligen förmedlar ideologiska 

budskap, men att det inte är en ideologisk eller politisk traktat. Han 

anser att det främst är en didaktisk text, som användes av präster och 

andra predikare i undervisande syfte.232 Centralt är träningen i dygdigt 

och moraliskt beteende (habitus), vilket grundläggs i barndomen. 

Ferm uppmärksammar hur texten lägger särskild vikt vid föräldrarnas 

ansvar att undervisa och fostra sina barn: 233 
ther haffua foräldra optha skuld 
Ath barnen äro odygda full (v.1295–1296)234 

I Schacktavelslek finns diskussioner om undervisning och didaktiska 

skildringar av barndomen och ungdomen. Avsnittet "De modestia re-

gine" visar hur viktigt det är att kungar får en bra undervisning.  
/.../ haffwer hon [drottningen] barn som henne är kära 
dygd ok konster skal hon them lära 

                                                        
229 Ferm 2005, s. 281–283. Sju vise mästare är en berömd sagosamling. Den finns bevarad i 
många olika versioner på en mängd olika språk. Den är också känd som Boken om Sindbad. I 
österländska versioner har prinsen i ramberättelsen en lärare, filosofen Sindbad, som i tre 
arabiska versioner har inlemmats i Tusen och en natt. Den äldsta bevarade versionen är på 
syriska, författad någon gång på 700–1000–talet. Förmodligen kom sagosamlingen till Europa 
omkring 1150, i samband med korstågen. De västerländska versionerna går under samlings-
namnet De septem sapientes, där ramberättelsen äger rum i Rom under kejsaren Diocletianus. 
Se Gunnar Blomqvist, Schacktavelslek och Sju vise mästare. De ludo scaccorum De septem 
sapientibus. Studier i medeltidens litteraturhistoria, Hugo Gebers Förlag, Stockholm 1941, s. 
233–234. Texten finns i tre olika, fornsvenska versioner från 1400–talet, i cod Askabyensis 
tillsammans med Schacktavelslek. Blomqvist 1941, s. 243, 264. 1642 publicerades en svensk 
version av Sju vise mästare av Jon Hansson Burman. 
230 Ferm 2005, s. 283. 
231 Ferm 2005, s. 283, not 5. 
232 Ferm 2005, s. 287, 318. 
233 Ferm 2005, s. 318–319. 
234 Ferm 2005, s. 319. 
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thy en konung inthe leerdh 
är ena asnakrono werdh235 

Men det var inte bara drottningens uppgift att uppfostra och utbilda 

kungabarnen. Avsnittet fortsätter med att berätta om den kloka kejsa-

ren Octavianus, som lät fostra sina söner i riddarskap och sina döttrar 

till att väva, spinna och "alt thz som bör lära een quinna", därför att 

man aldrig vet när lyckan vänder, när rikedomen förgås och ersätts av 

fattigdom. 236  

Lena Roos har studerat ideologin i det judiska martyrskapet under 

det första kristna korståget 1096 utifrån Hebrew Crusade Chro-

nicles.237 Många av martyrberättelserna skildrar små barn.238 Roos me-

nar att beskrivningar av hur "svaga" grupper som barn, kvinnor och 

äldre torterades och drevs i döden har haft funktionen att understryka 

de kristna korsfararnas grymhet mot judarna.239 Att framhålla barns 

martyrskap kan alltså i sig ha haft ett didaktiskt syfte, som sänder ot-

                                                        
235 Klemming 1881–1882, s. 227. 
236 Klemming 1881–1882, s. 228. 
237 Det Lena Roos kallar Hebrew Crusade Chronicles består huvudsakligen av tre källor: The 
Chronicle of Solomon ben R. Simson, The Chronicle of Eliezer ben R. Nathan och The Ano-
nymous Chronicle of Mainz. Lena Roos, "God Wants It!" The Ideology of Martyrdom of the 
Hebrew Crusade Chronicles and Its Jewish and Christian Background, Medieval Church 
Studies vol. 6, Brepols Publishers, Turnhout, Belgien 2006, s. 2. 
238 Roos 2006, s. 168. 
239 Roos 2006, s. 164: "The crusaders seem to be percieved as cruel by the Jewish chroniclers, 
and this cruelty is described in a way which goes beyond earlier Jewish martyr texts. This 
cruelty is illustrated in various ways: by enumerations of the various kinds of martyrs, by 
accounts of how parents and children died together, by descriptions of torture, and by 
accounts of defilement of dead bodies. When it comes to the descriptions of the cruelty of the 
persecutors, the Hebrew Crusade Chronicles show great similarities to Christian martyrolo-
gies from the same time. Therefore, I believe that one of the main functions of the "all became 
victims statements", and other references to persecution of groups which may be percieved as 
weak (women, elders, children) is to highlight the cruelty of the crusaders. This development 
is so similar to what took place in the Christian surroundings that it is highly probable that the 
Hebrew Crusade Chronicles were part of the same development of a growing interest in cru-
elty and suffering as seen among Christian writers." Roos noterar alltså likheter mellan dessa 
texter och tidiga kristna martyrberättelser. 
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vetydiga budskap om fiendens uselhet samt de troendes ädla mod, 

som även deras barn besitter.  

Skillnader mellan vuxna och barn genererar en retorik kring barn-

domen och barnet. Lekfullhet, irrationalitet, okunnighet, oskuld, imi-

tation, fysisk svaghet och beroende är bara några exempel på drag som 

tillskrivs barn i den barndomsretorik som dyker upp i diskussioner och 

metaforer i antika texter och i Bibeln.240 I Poetria (författad 1318–

1332) skriver magister Mathias (ca 1300–1350), som var kanik i Lin-

köping och heliga Birgittas biktfader, om betydelsen av hur en karak-

tär skildras: 
49. Lovord och censur måste dock anpassas till karaktären. För 
det har mycket stor betydelse om talaren är Davus eller en 
hjälte, för att citera Horatius. 50. Man bör därför beakta varje 
ålders karaktär, vare sig det är ungdom, barndom eller ålder-
dom, och till exempel skildra barn efter barns karaktär och 
äldre människor efter äldre människors karaktär. 241 

James A. Schultz påstår att även om barn och unga skildras och har 

egna, avgränsade språkliga referenser i den tyska, högmedeltida litte-

raturen sågs de som ofullständiga ("deficient").242 Det är en mycket 

                                                        
240 Se James M.M. Francis, Adults as Children. Images of Childhood in the Ancient World 
and the New Testament, Religions and Discourse Vol. 17, Peter Lang, Bern 2006, som be-
handlar detta. Se även t.ex. Ef. 4.14: "Vi skall inte längre vara barn och låta oss drivas om-
kring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med 
sina bedrägliga påfund." 
241 Min tolkning av den engelska översättningen av vers 49 och 50 ur Magister Mathias 
Lincopensis. Testa nucis and poetria, Samlingar utgivna av Svenska Fornskrift–sällskapet, 
serie 2 latinska skrifter, 9:2, red. och översättning Birger Bergh, Berlings, Arlöv 1996, s. 59. 
Ur "Poetria", skriven 1318–1332 (troligen under den tidigare delen av denna period, dvs 
1318–1325) Mathias utgår ifrån Aristoteles Poetik och skriver om poesins estetik och teknik: 
"49 Debet autem laus et vituperium fieri conforme moribus. Multum enim interest, Dauusne 
loquatur an heros, sicut ait Horacius. 50 Sunt ergo notandi mores cuiuslibet etatis, vt iuuenilis 
vel puerilis vel senilis, vt de pueris pro more puerili, de senibus more senili." S. 58. På eng-
elska: "49 Praise and censure must however be conformable to character. For it matters very 
much whether the speaker is Davus or a hero, to quote Horace. 50 One must therefore denote 
the character of every age, whether adolescence, childhood or old age, and for example repre-
sent children according to Children's character and old people according to old people's cha-
racter." S. 59. 
242 James A. Schultz, The Knowledge of Childhood in the German Middle Ages 1100–1350, 
University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1995, s. 247. 
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intressant iakttagelse av barndomskonceptet adultism. Det tyder inte 

på att det saknas barndomskoncept, utan tvärtom att skillnader mellan 

barn och vuxna definieras. Schultz kommenterar inte de tyska, hög-

medeltida författarnas sätt att särskilja barndomen, utan menar i stället 

att de inte visar något större intresse för barndomen i sig.243 Schultz 

motiverar den slutsatsen med att författarna tenderar att ignorera den 

tidiga barndomen, eller bara nämner den i förbigående. Ett annat ar-

gument är att det inte dyker upp barndomsskildringar alls förrän runt 

1100, först efter 1175 i någon större utsträckning, vilket är en tänk-

värd iakttagelse. Författarna skildrar inte heller barnets natur eller ty-

piska barnsliga aspekter av barndomen, enligt Schultz. Han skriver 

bland annat: "Wolfram [Wolfram von Eschenbach] mentions Obilot's 

games but shows no further interest in them".244 Det är dock andra 

aspekter av äventyret som är poängen med berättelsen. Det vardagliga 

och självklara är sällan det som för en riddarberättelse framåt, utan i 

stället det märkvärdiga. Det här är delvis en tolkningsfråga, eftersom 

Schultz pekar på adultistiska tendenser (utan att använda begreppet), 

men inte ser dem som ett uttryck för en föreställning om barndomen. 

Shulamith Shahar ger en annan bild av den tidiga barndomen än 

den som Schultz presenterar. I en text för nunnor (skriven i början av 

1200–talet) används en känslofylld allegori om en mor och hennes 

lilla barn som leker kurragömma för att beskriva en aspekt av Guds 

förhållande till människan. Modern gömmer sig och när barnet upp-

täcker att det är ensamt skriker han gång på gång efter sin mor och 

gråter förtvivlat. Modern kommer fram, tar barnet i sin famn, kysser 

                                                        
 
243 Schultz 1995, s. 247. 
244 Schultz 1995, s. 247. Den lilla flickan Obilot är en karaktär i den sjunde delen av Parzival. 
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honom och torkar hans tårar. Allt är bra och barnet känner sig tryggt 

igen.245 Det lekfulla och ömma förhållandet mellan barnet och modern 

ger oss en bild av medeltidens föräldraskap. I det här fallet skapar just 

vardagligheten i händelsen igenkänning och förstärker exemplets 

funktion att förtydliga budskapet att Gud bryr sig om människan även 

om människan inte kan se Gud.  

Doris Desclais–Berkvam identifierar 48 undervisningsrelaterade 

begrepp som användes på medeltiden, även om den retoriska metoden 

verbum et exemplum (ord och exempel) ofta betonas.246 Denna idé 

skiner igenom i skolböcker, som kan innehålla exempelberättelser, 

och i litterära verk, som också är didaktiska. Som ett exempel kan 

nämnas verket Colloquy (992) av Ælfric (ca 955 – ca 1010), abbot i 

Evesham. Det är latinlektioner för skolpojkar i form av en didaktisk, 

performativ dialog mellan en läromästare och hans elever.247  

Den svenska reformationen avslutades inte förrän vid Uppsala möte 

1593 och processen fick efterverkningar på 1600–talet då relationen 

mellan staten och kyrkan förblev oklar.248 Det trycktes inte så många 

litterära verk i Sverige på 1500–talet, trots att bokproduktionen hade 

kommit igång mot slutet av 1400–talet. Det berodde bland annat på att 

kungen ogillade opposition och efter 1526 också förfogade över 

                                                        
 
245 Shulamith Shahar, Childhood in the Middle Ages and the Renaissance. The Results of a 
Paradigm Shift in the History of Mentality, Routledge, London/New York 1990, s. 118–119. 
246 Doris Desclais–Berkvam, Enfance et maternité dans la littérature français des XXIIe et 
XIIIe siècles, Champion, Paris 1981, s. 95, not 2. Se även Alexandre–Bidon och Lett 1999, s. 
39 och 143, not 2. 
247 Amy Cruse, The Shaping of English Literature; And the Readers’ Share in the Develop-
ment of its Forms, George G. Harrap & Company Ltd, London 1927, s. 69–70. 
248 Erland Sellberg, Kyrkan och den tidigmoderna staten. En konflikt om Aristoteles, utbild-
ning och makt, Carlssons, Stockholm 2010, s. 29. 
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tryckningen.249 Utöver den svenska Bibeln 1541, politiska traktat och 

religiösa texter trycktes till exempel katekeser, postillor, enstaka sång-

böcker, läromedel och historiska krönikor.250 Det trycktes också skold-

raman.251 Olavus Petri skriver i förordet till sitt skoldrama Tobie 

Comedia (1550): 
/.../ Ty sadhe han ock/Tu skalt skärpa them tinom barnom/och 
ther om tala när tu sitter j titt hws eller gåår uppå wäghen /.../ 
Gudh wille at man ingen tilfelle försuma skulle/ther man motte 

                                                        
249 Schück 1952, s. 74. I början av 1500–talet trycks några legender (och även läromedel, se 
t.ex: Donatus minor cum regulis puerorum, Paul Grijs, Uppsala 1515, latinsk lärobok),  Le-
gend om den hel. Anna, Paul Grijs, Uppsala 1515, Legend om kardinal Manfredus, Paul Grijs, 
Uppsala 1515. Se Isak Collijn, Sveriges bibliografi intill år 1600, band I, 1478–1530, Svenska 
Litteratursällskapet, Uppsala 1934–1938, s. 246–249. Därefter är det ont om exempelberättel-
sesamlingar, förutom i historieböcker, på svenska fram till Porta 1591. Efter reformationen 
började protestanter dock skapa sin egen exempelberättelsetradition och martyriologi i 
Europa. Ludwig Rabus (1523–1592) var pionjär med ett banbrytande martyriologiskt verk 
(kompilation) i flera volymer, den första publicerad 1552, två år före John Foxes berömda 
Acts and Monuments (1554 kom en version på latin, 1563 hans första på engelska) som blev 
mer framgångsrik. Samtida protestantiska martyriologiska författare var även Jean Crespin 
och efterföljaren Adriaen van Haemstede, som lånade främst från Rabus och Crespin. Se 
Robert Kolb, For All the Saints. Changing Perceptions of Martyrdom and Sainthood in the 
Lutheran Reformation, Mercer University Press, Macon 1987, t.ex. s. 5–6, 156. 
250 Exempel på läromedel: Ordspråksböcker; se t.ex. Salomos ordspråk, Kungliga Tryckeriet, 
Stockholm 1536. Se Isak Collijn, Sveriges bibliografi intill år 1600, band II, 1530–1582, 
Uppsala 1927–1931, s. 45–47. Ordböcker; se t.ex. Variarum rerum vocabula cum sueca 
interpretatione.  Formulæ puerilium colloquiorum. Amund Laurentsson, Stockholm 1559, 
som är en latinsk–svensk ordbok. Collijn uppger: "Att denna lilla lärobok även tidigt varit 
känd i Sverige, framgår bl.a. av att ett exemplar av »Colloquia Sebaldwm Heiden« år 1542 
1/8 inköptes för Gustaf Vasas söner (Räntekammarboken 1542:2 i KA). Jag har avtryckt hela 
den såväl språkligt som pedagogiskt intressanta texten i nedan anförda uppsats." Collijn 
1927–1931, s. 260. Krönikor; se t.ex. Johannes Magnus, Historia de omnibus Gothorum 
Sveonumque regibus, utg. av Olaus Magnus, 1554, som inte är så historiskt relevant men 
däremot fick stort inflytande över 1600–talets svenska historieskrivning. Även Olaus Magnus' 
Historia de gentibus septentrionalibus, 1555, som bland annat innehåller ett träsnitt som 
föreställer "ungdomens snöfästningar" och visar snöbollskastande pojkar. Båda texterna är 
skrivna på latin. Se Collijn 1927–1931, s. 210, 215, 221–222. 
251 Se t.ex. Olavus Petri, Tobie Comedia, Stockholm 1550. Den trycktes även 1561, 1592, 
1609, 1650 på Kungliga boktryckeriet. Se Samlade skrifter af Olavus Petri, fjärde bandet, red. 
Bengt Hesselman (med ett förord af Harald Hjärne och litteraturhistoriska inledningar af Knut 
B. Westman), Sveriges Kristliga Studentrörelses förlag, Almqvist & Wiksells Boktryckeri 
AB, Uppsala 1917, s. XV–XVI. Se även Schück 1952, s. 85–87. Göte Klingberg valde att inte 
ta upp 1500– och 1600–talens skoldramer i sin barnlitteraturhistoriska genomgång därför "att 
dessa dramer i den mån de verkligen varit skoldramer direkt avsetts för skolbruk, och om de 
spelats även utanför skolan, deras åskådare i lika hög grad varit vuxna som barn. Man kan 
också tala om ett lämplighetsskäl, eftersom 'skoldramat' behandlas i annat sammanhang, i 
litteratur– och teaterhistorien." Se Klingberg 1964, s. 10. Collijn uppger att Olavus Petri, 
inspektör för Stockholms skola, troligen skrev dramat för att det skulle uppföras av skolpojkar 
(djäknar). Collijn 1927–1931, s. 185.  
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lära och i hoghkomma hans ord och befalning med/Och ther-
före sadhe han them/at the skulle skärpa theres barnom hans 
bodh /.../252 

Här påstås att det är viktigt att undervisa barn vid varje möjligt till-

fälle, som kan tolkas som ett uttryck för idén att barndomen är viktig 

som utbildningsperiod.  

På 1590–talet börjar bokutgivningen ta fart i Sverige och 1600–

talet blir betydligt mer litterärt produktivt. Ytterligare en rejäl ökning 

sker sedan på 1700–talet.253 Att skriva litteratur för barn och unga var, 

såvitt vi vet, nästan uteslutande en manlig sysselsättning fram till den 

andra hälften av 1700–talet. Det är först från mitten av 1700–talet och 

under 1800–talet som barn– och ungdomsboksskrivandet blir en 

kvinnlig sysselsättning, men det fanns även då manliga författare som 

skrev för barn och ungdomar.254 När det gäller den svenska barn– och 

ungdomslitteraturens historia påträffas den första namngivna, kvinn-

liga författaren 1672, Sara Johansdotter.255 Det finns kanske fog för 

synpunkten att barn– och ungdomslitteraturen förlorar i status när 

kvinnliga författare börjar dominera fältet, men något som kan ha bi-

dragit kan också vara att det redan före detta barnlitteraturhistoriskt 

sett radikala paradigmskiftes genomslag sker en annan förändring, 

nämligen en snabbt expanderande kommersialisering av barn– och 

ungdomslitteraturen från mitten av 1700–talet.256 

                                                        
252 Petri 1550, i Henrik Schück, Reformationstiden, del 1 av Sveriges nationallitteratur 1520–
1920, Albert Bonniers förlag, Stockholm 1925, s. 161.  
253 Se Collijns bibliografier 1927–1931, 1932–1933, 1934–1938 samt databaserna Libris och 
Regina. 
254 Om kvinnligt barnboksförfattande, se t.ex. Boel Englund och Lena Kåreland, Rätten till 
ordet. En kollektivbiografi över skrivande Stockholmskvinnor 1880–1920, Carlssons 2008, s. 
58 och Maria Andersson, Att bli människa. Barn, sedlighet och kön i Amanda Kerfstedts, 
Helena Nybloms och Mathilda Mallings författarskap 1880–1910, Makadam 2010, s. 101. 
255 Johansdotter 1672. Se Klingberg 1964, s. 37 och Klingberg 1967, s. 41–42. 
256 Humble 1871, s. 5–7. 
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Med boktryckarkonsten skapades nya möjligheter till bildning, vil-

ket kommenteras av den kända fornforskaren Johannes Bureus (1568–

1652) i förordet till 1634 års utgivning av den medeltida furstespegeln 

En nyttigh bok/om Konnunga Styrilse och Höfdinga: 
Thet är en faderligh och godh gärning/thär någhor then andra 
medh ordom lärer och vnderwijsar: När thet warder förgätit 
och vtur minnet kommit/huru kunna orden sedan hemptas 
igen? Men thär vnderwijsningen warder fattat i Bokstawen/och 
skriftenne/ther kan man åter thå och thå som oftast/såsom i 
enom Spegel/få thet som förgetit är/i sitt rätta ordalagh tilbaka 
igen vthi minnet. Munteligh vnderwijsnjng kan allena then 
närwarande nytia/som åhörande är: Men then skriffteliga/kan 
sprijdhas wijdha wägna til många frånwarande och fiärrstadda. 
Och hwar så hende at sielve vnderwijsaren frånföllo: Så kan lel 
vnderwijsningen reckia mångom efterkommandom til större 
nytta i långan tijdh.257 

Att undervisa är en "faderlig och god gärning", vilket kan ses som 

kännetecknande för Bureus' arbete att bevara och sprida äldre texter. 

Han gav även ut en ABC-bok med runor 1611.258  

Puritanernas rika produktion av texter markerar ett nytänkande i 

barnlitteraturens historia. John Sommerville skriver att de puritanska 

författarna var först med att skriva böcker exklusivt för barn, att de var 

föregångare när det gällde att uppmärksamma de svårigheter som 

finns när det gäller kommunikation med barn samt att de i stort sett 

hade monopol på böcker om barnuppfostran.259 Puritaner inspirerar 

pietister, som också producerar barnlitteratur, varav en del översätts 

från tyska till svenska. Varför var det viktigt för puritaner och pietister 

att nå barn genom litteraturen? Den tyska teologen och pietisten Jo-

hann Jacob Rambach (1693–1735) förklarar i företalet till D. Joh. 

                                                        
 
257 Moberg 1964/Bureus 1634, förordets andra sida. 
258 Johannes Bureus, Rvna ABC-boken, Gutterwitz, Stockholm 1611. 
259 John Sommerville, The Discovery of Childhood in Puritan England, The University of 
Georgia, Athens, Georgia 1992, s. 23.  
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Jacob Rambachs Upbyggeliga Barna–Bok (orig. på tyska 1734, sv. 

1735), där han riktar sig till barnen: 
 Jag finner ju mer och mer, huru swårt  thet wil falla, at bringa 
them in på rätta wägen, som länge lefwat i sina synder och 
ondsko. The tiockaste ekar i wåra skogar äro icke en gång så 
swåra at böja, at icke ju sådana hiertan, som äga en hårdnackad 
böjelse för thet onda, ännu swårligare stå at länckas til thet 
goda. På eder, kära barn, kan Guds ord mycket snarare bewisa 
sin krafft: J ären like the vnga trän, som ännu kunna jämkas 
och böjas. Gifwe Gud, at j allenast ej haden så många onda ex-
empel för edra ögon: huru härliga skulle icke tå Guds Andas 
dyra werckan vppenbara sig hos eder.260 

Budskapet kan knappast misstolkas. Det är helt enkelt svårare att un-

dervisa vuxna och få dem att avstå från ett syndigt leverne än att fostra 

barn, som har ett öppet sinne. Barn liknas i citatet vid unga, böjliga 

träd, medan (hårdnackade) vuxna framställs som de tjockaste ekar. 

Rambach ger också uttryck för en önskan att barn borde ha bättre fö-

rebilder i sin närhet.  

En helt annan anledning till att fostra barn är förstås den "farliga" 

ungdomen med alla dess frestelser, som Du Moulin (Molinæus) varnar 

för i P. Heraclitus... HERACLITUS, Eller Thet Mennisklige Lefwer-

nets fåfengeligheets och Älendes Betrachtelse (1638): 
[P] Å Barndomen fölier Ungdomen/som intet annat är än itt 
obefinnande/en hefftigh Heta/som reetar til Mootwillig-
heet/störter vthi Förderff/och förkastar alle gode Förmaningar. 
O huru monga blifwa på thenna Wågen/huru monga förderfwa 
sigh i thenna Ålderen medh Wällustar/hwilke til at taga them 
aff daga lijka såsom vthi theras Sköte insomna.261 

Med ungdomstiden kommer lusten, som problematiseras i citatet. I 

Kyskheets spegel är lusten och kyskheten ett genomgående tema. 

Även i Speculum virginum beskrivs ungdomens lust i nedvärderande 

                                                        
 
260 Johan Jacob Rambach, D. Joh. Jacob Rambachs Upbyggeliga Barna–Bok, Norrköping 
1735, företal s. 3–4.  
261 Du Moulin 1638, s. 15. 
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termer. Uttryck som används är bland annat "mykit wanskelikin" och 

"Enfalloghe lusthans eldir" (enfaldiga lustans eld).262  

Thet qwinlighe könetz lustgård (1638) av Juan de la Cerda och Ae-

gidius Albertinus är en skrift för flickor och unga kvinnor, där en del 

har rubriken "Om Barnetuchtan och Jungfrustånd."263 Det är viktigt att 

uppfostra barn från så tidig ålder som möjligt, påstås det. 
 Ty althenstund then Hedniske Orator Quintilianus wil hafwa/at 
man skal begynna vnderwijsa Barnen vthaff sielfwe Waggan 
eller Lindan/huru myckit meera höfwes thet/at man wijsar een 
Jungfruu/som Gudi tiäna skal/ifrån hennes Barndom/til 
Gudh/och vthi en dygdesam Wandel vpfostrar? Betrachtandes 
at Barndomen är en ganska beqwem och dugeligh Ålder/til at 
lära och nimma alle gudeliga Öffningar.  Ty lijka såsom man 
kan lätteligen tryckia en Figur vthi Wax/altså lätt kan man in-

                                                        
262 Geete 1897–1898, s. 444: "Mädhan saa är at wngdomen är mykit wanskelikin, som 
scriffwat standhir, thy tilhiälpir ällir tillägghir thän födzlonna fafängo ok wanskilse nya wan-
skilse, hwilkin som redhir wngdomenom kräselikhetena Enfalloghe lusthans eldir j wngdo-
menom ok swa sidhan til dödhin, görs twäfallr i thy at kräselikhetin wardhir tillakth". Att 
ordet ungdom nämns så ofta som tre gånger i detta korta stycke är anmärkningsvärt. Ordet 
"wanskelikin" (se 'vansklig') och "wanskilse" används på olika sätt. Man måste därför se till 
kontexten. Det svenska ordvalet kan tolkas som brist, bristfällighet, avsaknad, fruktlöshet. I 
den latinska texten används orden uana och uanitati uanitatem, för det som på svenska blivit 
wanskelikin och wanskilse. Begreppet i dess olika former har även på latin flera betydelser (se 
vanus, vanitas) t.ex. tom, opålitlig, fruktlös, falsk. Det kombineras här med ett annat begrepp, 
"kräselikhetin", som enligt Fornsvensk lexikalisk databas (se kräseliker) bl.a. står för kräsen, 
nogräknad (ev. bortskämd). På latin lyder detta stycke: "Cum enim sit adolescentia uana, sicut 
scriptum est, natiue uanitati uanitatem subministrat, qui delicias iuuentuti parat. Simplex ignis 
adolescentie dublicatur deliciarum adiectione." Jutta Seyfarth, Specvlvm Virginvm, Corpvs 
Christianorvm, Continuatio Mediaeualis V, Brepols 1990, s. 277, rad 831–833. Den slutsats 
som går att dra är att ungdomstiden beskrivs i negativa ordalag. De ord som här betecknar 
ungdom på latin är adolescentie och iuuentuti.  
263 Aegidius Albertinus (1560–1620), Aegidii Albertini Hortulus muliebris quadripartitus, 
thet är: Thet qwinlighe könetz lustgård, vthi fyra åthskillighe deelar afdeelt ... Then förste 
deelen: Om barnetuchtan, och i synnerheet om jungfrwståndet, huru förtreffligit thet är, 
theszlijkes, huru jungfrwer sig förhålla skole, så at the medh tijden måge nååitt ih et saligt 
och önskelighit echtenskap. Vthtolkat af Erico Schrodero, Stockholm 1645. Verket är en 
översättning från tyska, Hortus Muliebris (1605) av hovbibliotekarien och hovhistorikern i 
München Aegidius Albertinus, i sin tur en översättning av den spanska fransiscanermunken 
Juan de la Cerdas (1500-tal) Vida politica de todos los estados de mugeres från 1599. Se 
Klingberg 1964, s. 13, Moore 1987, s. 13–14 och databasen Regina. Verket kan ses som ett 
resultat av ett kollektivt författarskap. Sv. övers. Ericus Benedicti Schroderus (1575–1657), 
boktryckare Greve Amund Nilsson (ca 1605–1677). Sorteras på Albertinus, Aegidius i data-
basen Regina. Observera att jag har varit hänvisad till versionen från 1645, men den gavs ut 
första gången på svenska 1638. Klingberg kommenterar verket i bl.a. Göte Klingberg, Till 
gagn och nöje. Svensk barnbok under 400 år, Rabén & Sjögren, Stockholm 1991, t.ex. s. 26–
31. 
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tryckia gode Seder vthi then späde Ålderen. /.../    Ther ligger 
stoor Macht vppå/at Barnet aldrigh lemnas fåfängt/vthan hålles 
altijdh til någen godh Öffning. Ty en Åker må wara så godh 
han något sinn will/så blifwer han lijkwäl ofruchtsam och 
öde/så framt han icke vpplöijes och brukas: Och så framt Trään 
icke pelsas och skötas/blifwa the wilde och ofruchtsamme. 
Sammaledes Hästarna/om the ifrån Ungdomen icke täm-
jas/widspännas och wänjas til Arbetet/blifwa the oben-
dige/oartige och wilde.264 

Med en hänvisning till Quintilianus (ca 35–ca 90/100) förespråkar 

texten att man redan i vaggan bör undervisa och fostra barn (av båda 

könen), i synnerhet flickor (jungfrur). Det är viktigt att påpeka att or-

det "barn" i vissa sammanhang kan referera till pojkar, men det är inte 

så vanligt som ibland hävdas, vilket det här är ett exempel på.265 Här 

slår texten också fast att barndomen är en bra ålder för att lära sig sa-

ker. Att uppfostra små barn till goda seder jämförs med att göra en 

figur av vax, som är en återkommande liknelse. Jämförelsen med vilda 

hästar, som måste tämjas i ungdomen och kan tolkas som en metafor 

för sinnena, kan härledas till utsagor om fostran och självbehärskning 

i Gamla Testamentet.266 I det didaktiska verket De avdiendis poetis 

diskuterar Plutarchos poesins mening, hur unga ska studera poesi och 

argumenterar för att poesin är en fas i en resa över havet, en resa som 

skulle kännetecknas av ett kritiskt förhållningssätt, där målet med re-

san är ett "vuxet" engagemang i filosofi.267 Barn- och ungdomstidens 

                                                        
264 Albertinus/de la Cerda 1645, s. 20–21. 
265 Se även Moore 1987, s. 6–7, som också menar att det inte går att generalisera och tolka 
ordet barn som pojkar i alla sammanhang i 1500– och 1600–talslitteratur. 
266 Se Ps. 32.9: "Var inte som en häst eller mula utan förstånd – med tygel och betsel måste de 
tämjas." Jfr även med Syrak: "Den som älskar sin son agar honom ofta /.../ En häst som inte 
rids in blir självsvåldig, och en son som inte tuktas blir en vildhjärna. Kela med ditt barn, och 
han blir en skräck för dig; lek med honom, och han blir din sorg. /.../ Lämna honom ingen 
frihet när han är ung. Ge honom stryk medan han är barn, så att han inte blir självsvåldig och 
visar dig olydnad." Syrak 30.1, 30.8–9, 30.11–12. 
267 Cullhed 2006, s. 65–67 och Richard Hunter, Critical Moments in Classical Literature. 
Studies in the Ancient View of Literature and its Uses, Cambridge University Press, Cam-
bridge 2009, s. 169. 
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litteratur, noga utvald och anpassad, betraktas som en väg till högre 

bildning. 

Den slutsats som kan dras utifrån exempel av det slag som har pre-

senterats i detta avsnitt är att det återkommande budskapet är att barn-

domen (inklusive ungdomen) är en viktig period i människans liv och 

att det är en period då människan ska fostras och utbildas. Det tycks 

även vara själva premissen för litteratur för barn och unga.268  

 

4.2 Människans första åldrar 

På det latinska språket finns det begrepp för livets olika åldrar, där de 

vanligaste som betecknar barn– och ungdomsperioden är infantia, 

pueritia och adolescentia. Hur begreppen har använts och vilka åldrar 

de har omfattat har varierat. De levde dock kvar som koncept på me-

deltiden och förekommer i olika sammanhang, till exempel i litteratu-

ren och i didaktiska bilder i manuskript och kyrkomålningar.269 I brit-

tiska och irländska kyrkor fördes syndaregister på 600–talet. Barndo-

men delades där upp i infantia, som omfattade tiden 0–7 år, och pue-

ritia, som där är benämningen på åldern 7–20 år.270 Seden att registrera 

åldersperioder i syndaregister spred sig över hela Västeuropa och till-

lämpades fram till 1100–talet.271 Hrabanus Maurus (780–856) definie-

rar infantia till 0–7 år och pueritia till 7–14 år i De universo.272 I vissa 

                                                        
268 Om barn– och ungdomslitteraturens premiss, se även Stephens 1992, s. 8. Stephens disku-
terar dock nutida barn– och ungdomslitteratur. 
269 Rester av en för nordisk del ovanlig kalkmålning från 1300–talet föreställande människans 
åldrar i ett hjul finns t.ex. i Ramsåsa kyrka i Tomelilla. 
270 Rob Meens, "Children and the Confession in the Early Middle Ages", The Church and 
Childhood, Studies in Church History, vol. 31, red. Diana Wood, The Ecclesiastical History 
Society, Blackwell Publishers 1994, s. 53–54. 
271 Meens 1994, s. 53. 
272 Hrabanus Maurus De universo 7.1, PL 111, cols. 179–81. Se Garver 2005, s. 68. Enligt 
Garver är Maurus' indelning av barn och unga direkt influerad av Isidore av Sevilla och Au-
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klosterskolor gjordes en annan uppdelning där den tidiga barndomen, 

infantia, sträckte sig till 14 års ålder och ungdomstiden, pueritia, till 

25 år.273 Colin Heywood anser, med en hänvisning till Philippe Ariès, 

att de latinska begreppen inte bör betraktas som något mer än "akade-

miska övningar", vilket dock inte förklarar den breda användningen 

och begreppens frekventa förekomster i litteraturen.274  

På 1100–talet börjar man se en tendens i Europa hos klosterordnar-

na. Man driver klosterskolor, men börjar sträva efter att rekrytera 

vuxna till invigning, därför att man ville att det skulle vara ett moget 

och väl avvägt beslut att bli munk eller nunna.275 Vilka regler som 

gällde i olika klosterordnar varierade. I vissa ansågs en pojke vara 

mogen att fatta större, självständiga beslut (som att bli munk) vid 15 

års ålder och en flicka vid åldern 16, 17 eller 18 år, då hon ansågs vara 

vuxen nog att välja mellan äktenskap eller att bli nunna.276 Det var 

vanligt att flickor kom till klostren som noviser vid 13–14 års ålder.277 

Birgittasystrarna hade en 18–årsgräns för inträde i orden. Anledningen 

var, som Ruth Rajamaa uttrycker det: "/.../ att flickan i många avseen-

den hade erhållit en uppfostran, som var djupare grundlagd i person-

                                                                                                                                  
gustinus (s. 68), med hänvisning till: Christoph Dette, "Kinder und Jugendliche in der Adels-
gesellschaft des frühen Mittelalters," Archio für Kulturgeschichte 76 (1994): 4–5. Emiel 
Eyben, "Roman Notes on the Course of Life," Ancient Society 4 (1973) 227–229, Emiel Ey-
ben, "Die Einteilung des menschlichen Lebens im römischen Altertum," Rheinisches Museum 
für Philologie 116.2 (1973): 150–90; Emilien Lamirande, "Les âges de l'homme d'après Saint 
Ambroise de Milan (d. 397), " Mélanges offerts en hommage au Révérend Père Etienne 
Gareau (l'Université d'Ottawa 1982) 227–233; Brent D. Shaw, "The family in Late Antiquity: 
The Experience of Augustine," Past and Present 115  (1987) 40–41; Pauline Stafford, 
"Parents and Children in the Early Middle Ages," Early Medieval Europe 10.2 (2001) 262. 
273 Meens 1994, s. 54. 
274 Colin Heywood, Barndomshistoria, övers. Sven–Erik Torhell, tillägg av Susanna Heden-
borg, Studentlitteratur, Lund 2005, s. 31. 
275 Se Jean Leclercq, Monks and Love in Twelfth–Century France. Psycho–Historical Essays, 
Clarendon Press, Oxford 1979, s. 9–10. 
276 Meens 1994, s. 54–55. 
277 Se bl.a. Ruth Rajamaa, Systrarnas verksamhet, undervisning och uppfostran i Vadstena 
Kloster 1384–1595, Pedagogiska Institutionen, Stockholms Universitet 1992, s. 174. 
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ligheten."278 Det kan också nämnas att dominikanerna och fran-

siscanerna i Sverige inte tog emot pojkar som var yngre än 15 år och 

krävde att pojkarna då skulle kunna läsa, skriva och ha kunskaper i 

latin.279 Synen på vad en mogen ålder var varierade, men den bärande 

idén var densamma: ett klosterlöfte var en allvarlig sak, som inte 

skulle avläggas av barn. Det kan ses som en tillämpning och konse-

kvens av ett adultistiskt barndomskoncept.  

Sigfrid Aronus Forsius (f. efter 1550, d. 1624) gör en tydligare de-

finition av människans åldrar i en beställd och redigerad översättning 

av en text med titeln Speculum vitæ humanæ (förlaga 1514, sv. 

1620).280 
Menniskians ålder i gemeent. 

[J]Tt Barn kallas til tijo åhr/ 
En Yngling in til tiughu nåhr/ 
Trettio åhr går mans krafft an/ 
Fyratijo en fuller Man. 
Femtije åhr gör stillestånd/ 
Sextije föör åldren tilhånd/ 
Siuttije åhr gammal och grå/ 
Ottotije lägger i wråå/ 
Nittije åhr til barna spått/ 
Lengre lefwa är intet gått.281 

                                                        
278 Rajamaa 1992, s. 174. 
279 Georg Brandell, Uppfostrans historia, Carlson, Stockholm 1951, s. 17. 
280 Observera att detta inte är samma verk som det berömda, omfattande verket Speculum vitæ 
humanæ (1468) av Rodericus Zamorensis (Rodrigo Sánchez de Arévalo). Förlagans titel är 
istället De vita hominis, Hær begyndher en lidel bogh. Hwilcken ther trachterer om alth 
mænnisckens leeffneth. Fran thz fførsthæ som menisckæn ffødhes. Och til hanss ydersthæ 
dødæ Dag /.../ Denna bok är tryckt på danska i Köpenhamn av Poul Ræff, 1514. (Se Regina) 
Som författare uppges "Michael" (Se databasen Rex, Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn). 
Boken hade hittats av Hans Hansson, glasmästare och målare i Stockholm, som bad Forsius 
göra en översättning. I förordet skriver Forsius bland annat om sin redigering av texten: 
"Doch hafwer iagh henne mångestädz förbättrat och myckit nyttigt tilsatt/såsom om Men-
niskiors ålder i gemeent/och här och ther någre verser til/behållit hans Mening/och brukat 
mine ord: Såsom ock then sköne Sequenzen i enden tillagdt och honom försvenskat." Sigfrid 
Aronus Forsius, Speculum vitæ humanæ. Om Menniskionnes Leffuerne/Från thet första hon 
födhes/in til hennes dödzdagh/och then ytterste Domen/. Medh stoor vnderwijsning och lär-
dom/til Menniskians nytta/och hennes siäls saligheet/Fordom för hundrat åår skriffuit/och nw 
i liuset framstält/och förswenskat aff S.A.F., Ignatium Meurer, Stockholm 1620, 2 verso. 
281 Forsius 1620, 3 verso–4 recto. 
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Varje ålder beskrivs med en dikt i boken, men den åldersindelning 

som görs där är inte densamma som den Forsius lade till i början. Där 

beskrivs födelsen, nascens, sedan tidig barndom fram till sju års ålder, 

infans.282 Åldern sju till fjorton år kallas puer, som Forsius översätter 

till "pilt" (liten pojke).283 Därefter kommer adolescens, "yngling", som 

sträcker sig ända fram till tjugoåtta år. (Observera den symboliska 

matematiken 7, 14, 28.) Ung man, det vill säga iuvenis, är mannen, 

enligt just den här texten, ända fram till fyrtio års ålder.284 Det kan 

tyckas vara en märklig indelning av åldrarna, men är bara en av flera 

varianter, som visar hur synen på människans faser i livet kan skilja 

sig mellan förmoderna författare. Liknande motsättningar och exem-

pel finns även i nutida användning av olika barn– och ungdomsbe-

grepp. Gränsen mellan barndom och ungdom betecknas till exempel 

som "mellanålder" när vi talar om barnlitteratur. Tonåringar kallas 

"unga vuxna" på biblioteket. Perspektivet på vem som är "ung" kan 

som bekant också öka med vår egen ålder. Det är inte ovanligt att 

kalla personer i tjugoårsåldern för "unga män" eller "unga kvinnor".  

Förmoderna föreställningar om människans olika åldrar visar att 

barndomen delades in i olika faser beroende på perspektiv eller behov. 

På så sätt differentieras barndomen och avslöjar föreställningar om att 

människor i olika åldrar skiljer sig åt.  

 

                                                        
282 Forsius 1620, 4 recto och verso. 
283 Forsius 1620, 5 recto. 
284 Forsius 1620, 5 recto och verso. 
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4.3 Lämplig läsning för barn och ungdomar 

Vilken litteratur som anses vara lämplig läsning för barn och ungdo-

mar kan säga något om samtidens barndomskoncept, liksom hur för-

fattaren inkluderar unga i texten genom till exempel barndomsskild-

ringar och adressering av unga. Djurfabler adresserar i allmänhet inte 

barn och unga explicit, men har använts i undervisningen och har re-

kommenderats som lämplig litteratur för barn av flera pedagoger och 

tänkare, från Quintilianus till Martin Luther (1483–1546).285 I Babrius' 

version av Aisopos' fabler förklaras det didaktiskt syftet.286 Författaren 

önskar att narraten – som adresseras som "Branchus, min pojke" – ska 

lära sig av den vise Aisopos.287 Här används ett föräldrarådsmodus, 

precis som i det tidigare nämnda exemplet från Dyalogus creatura-

rum. I en redan nämnd populär samling av Aisopiska fabler, Isopet av 

Marie de France hänvisar författarinnan till Romulus, som använde 

fablerna som exempel för att undervisa sin son.288  

Ibland framstår förmoderna didaktiska texter som hybridtexter för 

en nutida läsare. De kan rikta sig till vuxna, ibland specificerade som 

präster, lärare eller föräldrar. De kan även rikta sig till barn eller till 

alla åldrar, som i Isopet.289 Fablerna i Isopet skildrar många av barn-

domens aspekter, från den gravida modern till ungdomens frigörelse-

process.290  

                                                        
285 Om fabler som barnlitteratur och Martin Luthers syn på hur fabler kan användas i under-
visningen, se t.ex. Ord och bilder för barn. Historik, texturval, kommentarer av Lars Furu-
land, Örjan Lindberger, Mary Ørvig, Rabén & Sjögren, Lund 1981, s. 36–39 och Spiegel 
1989, s. 25–46. 
286 Det är oklart när Babrius levde. Det kan ha varit ett fingerat namn. Uppgifterna varierar. 
(150 f.Kr–300–talet e Kr.) 
287 Spiegel 1989, s. 26. 
288 Spiegel 1989, s. 27–28. 
289 Spiegel 1989, s. 29. 
290 Spiegel 1989, s. 29. 
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I Institutio oratoria förklarar Quintilianus att Aisopos' fabler med 

sitt enkla och tillgängliga språk är besläktade med barnkammarens 

berättelser, därför är de särskilt lämpliga att använda i undervisningen 

av yngre barn. Genom skrivövningar som går ut på att parafrasera 

fablerna utvecklar barnen sin skrivförmåga; de kan till exempel skriva 

om dem från vers till prosa, ändra ord och se hur betydelsen ändras 

något, förkorta respektive utveckla texten, dock utan att själva bud-

skapet går förlorat, och så vidare.291 I den svenska översättningen av 

Esopi fabler (1603, tysk förlaga 1571) finns det en explicit adressering 

i titeln: "Ungdomen uthi wårt kära fädernesland Swerige til öffning, 

rättelse och lärdom".292  

Sagorna, liksom fablerna, traderades i den muntliga traditionen 

långt innan de började skrivas ned. Några av de sagor som Ziolkowski 

analyserar och spårar till medeltiden är Sagan om valen och fiskaren 

(nedtecknad i sin tidigaste version på 900–talet), Storklas och Lillklas 

(1000–talet) Rödluvan (1020–talet), Sagan om rovan (1200–tal) och 

Sagan om åsnan (1200–tal). Sagans inkluderande estetik, hur den kan 

tala till människor i alla åldrar och alla samhällsskikt gör den till den 

perfekta allålderslitteraturen, enligt Ziolkowski.293 Sagan är förstås 

essentiell som barn– och ungdomslitteratur, vilket de många version-

erna och deras tidlösa attraktionskraft vittnar om.294 Rödluvan finns i 

                                                        
291 Ziolkowski 2007, s. 102. 
292 Fullständig titel: Hundrade Esopi fabler, någre aff D. M. Luthero, somblighe aff Mathesio, 
och en deel aff Nathanæle Chytráeo, på det tyska språket tilhopadragne. Ithem Esopi leffu-
arne, aff Erasmo Albero beskiffuit. Sampt D. M: Lutheri förspråk om thene lille boks nytta, 
och hennes rätta bruk. Ungdomen uthi wårt kära fädernesland Swerige til öffning, rättelse 
och lärdom. Förswendskadhe aff Nicolao Balk Stockholmense. Tryckt av Anund Olufson, 
Stockholm 1603. Se Klingberg 1967, s. 32. Se även Skuncke 1993, t.ex. s. 128–131. 
293 Ziolkowski 2007, s. 3.  
294 I tidigare barnlitteraturforskning påstås det ibland att fabler och sagor från början inte var 
avsedda för barn, men det är inte den dominerande uppfattningen inom nutida forskning. Se 
t.ex. Vivi Edström, Barnbokens form, Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet nr 11, 
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en tidig version i Fecunda ratis ("Det rikt lastade skeppet"), skriven 

som en dikt av pedagogen Egbert de Liège mellan 1022 och 1024.295 I 

Egberts version får en femårig flicka en ny, röd ulltunika av sin gud-

fader. Vargen tar henne för att ge sina valpar mat, men valparna kan 

inte skada den lilla flickan. Istället smeker/slickar de hennes huvud. 

Hon ber dem att inte förstöra tunikan. Sensmoralen är att "Gud, deras 

skapare, lugnar otämjda själar".296  

Egbert själv förklarar varför han gjorde poesi av populära folksa-

gor, exempla, som inte hade nedtecknats tidigare. Han såg de gamla 

berättelserna från den muntliga traditionen som en tillgång i sin 

undervisning297: 
Jag lånade detta material i tron att många användbara saker 
fanns i det, och att om klara insikter kunde bevaras i minnet på 
något sätt, kunde de göra likgiltiga elever till uppmärksamma 
lyssnare /.../298 

Egbert svarar alltså med sin förklaring jakande på vår fråga om sa-

gorna också nedtecknades för barn och unga.299 Även om Egbert inte 

hade varit så tydlig med sin intention – att han ville få sina mindre 

studiemotiverade elevers uppmärksamhet, med en förhoppning om att 

på köpet ge dem lite undervisning och insikter genom sagorna – så 

talar sagorna även för sig själva. De har, liksom fablerna och legen-

derna, underhållit barn genom århundraden, förmodligen årtusenden. 

När något är uppenbart behöver det inte vara explicit uttryckt. Det kan 

                                                                                                                                  
Rabén & Sjögren, Stockholm 1980, s. 13. 
295 Ziolkowski 2007, s. 100. 
296 Ziolkowski 2007, s. 103. 
297 Ziolkowski 2007, s. 101. 
298 Min översättning av: "I drew upon this material, in the belief that numerous useful things 
are found in it, and if in some way the clear insights could be retained, they would make 
neglectful students into attentive listeners /.../" Ziolkowski 2007, s. 101–102. 
299 Se även Adams 1998, s. 13.  
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dock vara bra att få våra antaganden bekräftade av en författare som 

Egbert. 

Klingberg påpekar att biografiskt religiösa berättelser hör till barn-

litteraturens äldsta genrer, som har sitt ursprung i en berättartradition 

om helgons liv.300 Barndomshistoriskt intressant är i just detta sam-

manhang heliga Birgittas texter, som bland annat innehåller samtida 

barndomsskildringar kopplade till mirakler, där barnens ålder och för-

äldrars namn anges.301 Varför finns just dessa berättelser i Birgittas 

texter? Kan det ha varit ett sätt att försöka engagera och inkludera 

barn och ungdomar i texten, även om det inte uttrycks explicit? Berät-

telser av det här slaget tillhör en gammal tradition, som är besläktad 

med legender om helgon, martyrer och andra fromma personer. Före 

reformationen är det vanligt att man använder heliga och fromma per-

soner, både unga och gamla, som förebilder för barn och ungdomar, 

vilket vi kan se exempel på i Siælinna thrøst och Speculum virginum. 

När berättelser av detta slag förekommer efter reformationen lägger 

man också till berättelser om protestantiska martyrer, som används i 

propagandan mot den katolska kyrkan. Exempel finns i den tyska pie-

tisten Friedrich Eberhard Collins (1684–1727) martyrbok för barn från 

1729 med didaktiska instuderingsfrågor.302 Det fanns också kända mar-

                                                        
300 Klingberg 1964, s. 29. 
301 Se t.ex. svensk översättning av Tryggve Lundén, Den heliga Birgitta. Himmelska uppen-
barelser, fjärde bandet, Allhems förlag, Malmö 1959, s. 254–258. 
302 Det är ett stort verk på 56 (förord) + 664 + 184 sidor. Friedrich Eberhard Collin, Wunder–
voller Schauplatz der heiligen Märtyrer: und zwar vornemlich der um der Wahrheit und des 
Namens Christi willen auf allerley grausame weise betödteten Kinder, von Unmündigen an, 
bis auf Fünffzehn–jährige, nebst einem kurtzen Anhang von den Trübsalen und Verfolgungen 
der Glaubigen durch alle Secula N. Testaments; so wohl denen Erwachsenen als auch inson-
derheit der lieben Jugend in Häusern und Schulen zur Seelen–Erbauung eröffnet/von Fri-
edrich Eberhard Collin, weyland Hochgräfl. Reuss–Plauischen Hof–predigern in Lobenstein. 
– Frankfurt: Sand, Dominicus von, 1729. Ett exemplar finns i Stifts– och landsbiblioteket i 
Skara. Exempel på frågor s. 58: "Fragen: 8) Wermehr? 9) Was wird an diesen und andern 
dergleichen Kindern erfüllt? 10) Wer hat sich hiedurch zu ermuntern? 11) Was sollen fromme 
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tyrböcker före Collin. John Foxes berömda Actes and Monuments 

(1563), dock mer känd som The Book of Martyrs, var enligt Gillian 

Avery särskilt tilltalande för barn på grund av den livliga, ofta dialogi-

serade texten och de dramatiska bilderna.303 The Book of Martyrs var 

en av de mest inflytelserika, protestantiska böckerna i England under 

den tidigmoderna epoken.304 William Sloane anser också att de många 

referenser som finns till boken i olika sammanhang tyder på att den 

ansågs vara god barnlitteratur. Författaren och historikern Thomas 

Fuller (1608–1661) kommenterar boken med orden: ”When a child, I 

loved to look on the pictures in the Book of Martyrs.”305 Många barn 

och ungdomar läste och uppskattade boken, som bland annat gjordes 

tillgänglig i engelska katedraler och kyrkor under renässansen genom 

att kedjade upplagor på myndigheternas order fanns i kyrkorna, så att 

besökarna kunde läsa i dem.306 Detta förekom fortfarande i engelska 

kyrkor så sent som på 1800–talet och även från denna period finns det 

dokumenterade läsarkommentarer från barn och uppgifter om att 

boken lästes högt för barn av föräldrar i hemmet.307 Det trycktes också 

billiga, förkortade upplagor av boken som fick stor spridning.308  

                                                                                                                                  
Kinder thun? 12) was sollen sie ihm opffern? 13) was bekenen? 14) wem folgen? 15) Haben 
sie denn auch Theil an dem versprochenen Geist, daß er in ihnen wircke? 16) Was pflegen sie 
einzuwenden? 17) warum hat solche Ausflucht keinen Grund? 18) Wer hat dieses ferner zu 
bedencken? 19) was haben sie sonderlich zu bedencken, und sich zu Gemüthe zu zieyen?"  
Antalet frågor varierar mellan sidorna, men det här är inte ovanligt många, utan snarare ty-
piskt. 
303 Se t.ex. Gillian Avery, "The Beginnings of Children's Reading to c. 1700", Children’s 
Literature. An Illustrated History, red. Peter Hunt, Oxford University Press, Oxford 1995, s. 
21. 
304 T.ex. Avery 1995, s. 21. Det finns mycket skrivet om detta verk, eftersom den, förutom 
den engelska bibeln, var Englands mest populära tidigmoderna bok, för både barn och vuxna, 
tills John Bunyans Pilgrim's Progress publicerades.  
305 Sloane 1955, s. 50. 
306 Wooden 1986, s. 73. 
307 Ernest Gordon Rupp, Six makers of English religion, 1500–1700, Harper and Row, 
Publishers, inc., 1974 (nytryck, orig. 1957), s. 53. 
308 Wooden 1986, s. XIV. 
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Wooden visar hur Foxe adresserar barn och unga genom sina val av 

teman, konstruktion av förebilder, didaktiska marginalia (marginalan-

teckningar) och kommentarer, som guidar en ovan läsare.309 Ett exem-

pel finns i en samtida, avskräckande berättelse om den unga flickan 

Dennis Benfield, 12 år gammal.310 Som straff för att hon kallar Gud 

"an old doting fool" blir hon redan dagen därpå svart på ena sidan, 

förlorar talförmågan och begravs redan samma natt.311 Foxe kommen-

terar: 
A terrible example, no doubt, both to young and old, what it is for 
children to blaspheme the Lord their God, and what it is for parents 
to suffer their young ones to grow up in such blasphemous blind-
ness, and not to nurture them betimes in the rudiments of the 
Christian catechism, to know first their creation, and then their re-
demption in Christ our Saviour, to fear the name of God, and to re-
verence his majesty. For else what do they deserve but to be taken 
away by death, which contemptuously despise him, of whom they 
take the benefit of life? 

A lesson to   And therefore let all young maids, boys, and young men, take 
children and  example by this wretched silly wench, not only [not] to blaspheme the  
young girls.  sacred majesty of the omnipotent God their creator, but also not one to  

take his name in vain, according as they are taught in his command-
ments. 312 

Den tydliga adresseringen av unga flickor och pojkar samt unga män i 

texten i kombination med övertydligt didaktisk marginalia på vänster 

sida om texten, där barn och unga flickor adresseras, visar att Foxe 

riktar sig till unga och gör texten inkluderande för barn och ungdomar. 

Tilltalet formuleras i tredje person, men detsamma gäller när vuxna 

och äldre adresseras och omtalas i boken. Bokens parallella adresse-

ring blir uppenbar när ovanstående kommentar följs av en diskussion 

                                                        
309 Wooden 1986, s. 73–87. 
310 Wooden 1986, s. 78. 
311 Wooden 1986, s. 79. 
312 Wooden 1986, s. 79–80. Observera att höger marginal samt rader i första stycket inte 
stämmer exakt. 
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om hur även vuxna bör se berättelsen som ett avskräckande exem-

pel.313  

The Book of Martyrs betraktas som den främsta föregångaren till A 

Token for Children, som översattes till svenska i Andelig Exempel-Bok 

För BARN.314 De två sistnämnda använder äldre konventioner i barn-

domsskildringen, men riktas tydligt och explicit till barn och ungdo-

mar. De unga huvudpersonerna i Andelig Exempel-Bok För BARN 

framställs som förebilder, men övernaturliga händelser skildras inte 

och berättelserna framstår som realistiska. Det finns inte någon intern 

fokalisering (där karaktärens tankar redovisas), inte någon allvetande 

berättare. När barnen har visioner är det barnens "egna ord", vad de 

säger till de närvarande som redovisas, inte visionen. 

Flera klassiker inom barn– och ungdomslitteraturens historia riktar 

sig inte explicit till unga, men fick en barn och ungdomslitterär funkt-

ion därför att de "adopterades" av barn och ungdomar. Ett exempel på 

det är Pilgrim's Progress (orig. publ. i två delar, 1678 och 1684) av 

                                                        
313 Wooden 1986, [hänvisning till 8:641], s. 80. 
314 James Janeway, Andelig Exempel–Bok För BARN, Thet är: En utförlig Beskrifning, om 
åtskilliga unga Barns omwändelse, heliga och Exemplariska lefwerne, samt frögdefulla död; 
För thetta på Engelska Språket Sammanfattad af JACOB JANNEWAY, Och nu, J förhoppning 
om någon nytto, i synnerhet til många gamlas utskämmande, upmuntran til efterfölgd, och til 
bewis, at en rätt Christendom icke är i alla måtto omöjelig; Efter then Tyska öfwersättningen, 
på wårt Modersmål, i liuset framgifwen, och med några Exempel tilökad, red., övers. samt 
tillägg av Olof Rönigk. Tryckt hos Johan Fridrich Lochner/Lorentz Ludwig Grefing, Stock-
holm 1746. Boken består av fyra delar, varav de två första delarna är översättningar som kan 
ha gjorts utifrån två tyska versioner av Janeways inflytelserika originaltext Janeway James, A 
Token for Children: Being An Exact Account of the Conversion, Holy and Exemplary Lives, 
and Joyful Deaths, of several Young children Del 1: Dorman Newman, London 1676 (först 
utg. 1671). Del 2: Dorman Newman, London 1673 (först utg. 1672). Se faksimilutgåva: Clas-
sics of Children’s Literature 1621–1932, red. Alison Lurie och Justin G. Schiller, Garland, 
New York 1977. För mer om den engelska originaltexten, se Lotta Paulin, "Den religiösa 
retoriken i A Token for Children. En puritansk barnboksklassiker från 1600–talet." Barnbo-
ken, årg. 29, nr 1, 2006. De två återstående delarna i den svenska versionen består av olika 
tyska texter av pietistiska författare. Om The Book of Martyrs som föregångare, se Avery 
1995, s. 21. 
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puritanen John Bunyan.315 Denna kristna allegori fick enorm populari-

tet och översattes 1727 av Magnus Lagerström (1691–1759) till 

svenska via en tysk version.316 Ett annat exempel är fabel–  och sago-

samlingen Kalīla wa–Dimna, som på svenska trycks i två delar på 

uppdrag av Stockholms stads konsistorium 1745 och 1762.317 Det var 

en typ av text som passade myndigheternas bild av vad som var lämp-

lig litteratur för barn. Fler kända verk som är exempel på detta är Da-

niel Defoes Robinson Crusoe och Jonathan Swifts (1667–1745) Tra-

                                                        
315 Titel del 1: The Pilgrim's Progre∫s from This World to That Which Is to Come: Delivered 
under the Similitude of a DREAM Wherein is Di∫covered, The manner of his ∫etting out, His 
Dangerous Journey; And ∫afe Arrival at the De∫ired Countrey, London 1678. Titel del 2: THE 
Pilgrim's Progress. FROM THIS WORLD TO That which is to come The Second Part. Deli-
vered under the Similitude of a DREAM Wherein is set forth The manner of the setting out of 
Christian's Wife and Children, their Dangerous JOURNEY, AND Safe Arrival at the Desired 
Country. London 1684. 
316 Att det är en översättning från tyska uppges i den svenska titeln. Se Kristens resa del 1 
respektive del 2 i databasen Regina. 
317 Kallas Pilbays sagor, ibland "Bidpais fabler". Att boken översattes på uppdrag av konsi-
storiet anges i ett förord. Den fullständiga svenska titeln på den första delen är: Den wise 
indianens Pilpay sagor, eller Höge och nedrige personers förhållande, efter fransöska öfwer-
sätningen, som år 1698 utkommit, förswenskade med en undersökning om bokens uphof och 
wärde, samt några mörka rums förklaring. (Stockholm : tryckt uti historiographi regni trycke-
rij a. MDCCXLV.) Svensk översättning av Anders Wilde (1725–1795) och/eller Hans 
Christian Risberg (1711–1744). Det finns olika uppgifter om det. Denna bok följdes 1762 av 
en andra del med titeln Fortsättning af den wisa indianen Pilpays sedo–sagor, eller Konunga-
spegel, ifrån turkiskan och persiskan förswenskad af Peter Rubens. (Stockholm, tryckt hos 
Lor. Ludv. Grefing, 1762. På desz egit förlag.) Svensk översättning alltså av Peter Rubens 
(1721–1763). Även denna bok publicerades med hjälp av statliga medel enligt ett förord. 
Böckerna är i förlängningen (på en mycket lång och utomordentligt omständlig väg) översätt-
ningar av den arabiska sagosamlingen Kalīla wa–Dimna (Kalila och Dimna). Den arabiska 
översättningen gjordes av Abdallah ibn al–Muqaffa (ca 720–756). Originaltexten, en version 
av den indiska furstespegeln Pañcatantra, har nedtecknats på 300–talet f.Kr. eller tidigare på 
sanskrit. Originalet har gått förlorad även om det finns spår av det i senare texter. Se förord av 
Jan Hjärpe till en nyutgåva av Kalila och Dimna, Alhambras Klassiker, 1993, s. V–VIII. 
Klingberg nämner att två otryckta översättningar av Pañcatantra gjordes: en av Harald Ap-
pelbom 1663 till Karl XI, då 8 år gammal, med titeln Een book om konungars liuus eller 
conduite componerat aff den wijse Pilpaij een indiann och translaterat eller förswänskat (KB, 
Rålambs samling, fol. nr. 105), efter en fransk version från 1644. Den andra översättningen 
gjordes av Olof Leijonstedt 1712 till Karl Fredrik av Holstein–Gottorp (systerson till Karl 
XII) då 12 år gammal. Titel: Prof af the gambla indianers wijshet. (KB, Rålambs samling, fol. 
nr. 20) Klingberg uppger att detta är en annan Pañcatantraversion som härstammar från 
Symeon Seths grekiska översättning, översatt till latin av Pierre Poussin 1666 och Sebastian 
Gottofried Stark 1697. Klingberg argumenterar för att Leijonstedt översatte och redigerade 
Starks version. Se Klingberg 1964, s. 89–91. Eftersom det är en furstespegel, så har den haft 
ett syfte att undervisa och roa de unga redan från tillkomsten. Det har dock inte alltid framgått 
av titeln eller förordet. 
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vels into several remote nations of the world. In four parts. By Lemuel 

Gulliver, first a surgeon, and then a captain of several ships (1726), 

som ges ut i två delar på svenska 1744–1745 (Capitain Lemuel Gulli-

vers resor, till åtskillige långt bårt belägne land) i en översättning av 

Olof Bidenius Renhorn (1706–1764), som använde sig av en fransk 

förlaga.318  

Ungefär från mitten av 1700–talet kan en kommersialisering av 

barn– och ungdomslitteraturen urskiljas. Utgivningen ökar, även av 

religiösa barn– och ungdomsböcker, kvaliteten vacklar. Julius Humble 

kritiserar detta och skriver:  
/.../ det sätt, hvarpå hon [ungdomslitteraturen] sökte göra det 
fruktbringande, röjer bristande insigt i ungdomens väsen och 
behof, äfvensom de allmänna lyten, som tillhöra tiden".319  

Variationen, nya genrer och ett större utbud gjorde inte nödvändigtvis 

barn– och ungdomslitteraturen bättre.320 Denna kritik riktas särskilt 

mot de många robinsonaderna, som i det lysande originalets efterföljd 

publicerades under 1700– och 1800–talen. Humble ansåg att de inte 

var god litteratur för ungdomar. Det skrevs alltså inte didaktiskt och 

estetiskt sett "bättre" litteratur därför att texterna adapterades till unga 

läsare utifrån författarnas idéer om barns och ungdomars smak och 

kompetens. Humble framhåller behovet och betydelsen av kvalitativ 

ungdomslitteratur. Det som är lämplig läsning för ungdomar, enligt 

Humble, är i stället klassiska verk, sådant som kan ses som god littera-

tur av både vuxna och ungdomar.321  

                                                        
 
318 Klingberg 1964, s. 191. Se även Kungliga Bibliotekets databas Regina. Om "adoptionen" 
av de nämnda klassikerna, se Field 1891, s. 6. 
319 Humble 1871, s. 5. 
320 Field 1891, s. 3. 
321 Humble 1871, s. 5–7. 
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4.4 Diskussioner om barndomens historia 

Många barndomsforskare har använt följande ord ur demografihis-

torikern Philippe Ariès' bok L'enfant et la vie familiale sous l'ancien 

régime (1960, eng. övers. 1962, sv. övers. Barndomens historia 1973) 

som utgångspunkt för sin forskning och/eller kritik: 
I det medeltida samhälle som vi utgår ifrån existerade inget 
barndomsbegrepp; det betyder inte att barnen var försummade, 
övergivna eller föraktade. Barndomsbegreppet skall inte 
förväxlas med tillgivenheten för barn: det motsvarar en insikt 
om den barnsliga egenarten, denna egenart som i det väsentliga 
skiljer barnet från den vuxne, även en ung vuxen. Den insikten 
fanns inte. Det var därför som barnet så snart det kunde klara 
sig utan moderns, ammans eller sin barnsköterskas ständiga 
omsorg tillhörde de vuxnas samhälle och inte längre särskiljdes 
från dem. 322 

Ariès är inte genomgående så kategorisk som det kan verka utifrån 

ovanstående citat. Inte heller helt konsekvent: 

Upptäckten av barnet börjar otvivelaktigt på 1200–talet, och man kan följa 
dess hållpunkter i konsthistorien och i ikonografin på 1400– och 1500–talen. 
Men från och med slutet av 1500–talet och på 1600–talet blir vittnesbörden 
särskilt talrika och signifikativa.323  

Han diskuterar, som redan nämnts, även livets åldrar som föreställning 

på medeltiden, även om han ifrågasätter innebörden av dem.324 Det 

påstås även att: 

                                                        
322 Philippe Ariès, Barndomens historia, svensk övers. Ingrid Krook, Gidlunds 1973 (finns 
även som nytryck 1982), s. 157. Originaltexten, som kan vara relevant att återge med tanke på 
citatets genomslag, lyder: "Dans la société médiévale, que nous prenons pour point de départ, 
le sentiment de l'enfance n'existait pas; cela ne signifie pas que les enfants étaient négligés, 
abandonnés, ou méprisés. Le sentiment de l'enfance ne se confond pas avec l'affection des 
enfants : il correspond à une conscience de la particularité enfantine, cette particularité, qui 
distingue essentiellement l'enfant de l'adulte même jeune. Cette conscience n'existait pas. 
C'est pourquoi, dès l'enfant pouvait vivre sans la sollicitude constante de sa mère, de sa nour-
rice ou de sa remueuse, il appartenait à la société des adultes et ne s'en distinguait plus. /.../" 
Philippe Ariès, L'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime, Libraire Plon, Paris 1960, s. 
134. 
323 Ariès 1973, s. 62. 
324 Ariès 1973, s. 31–36. 
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Familjen fyllde en funktion, den garanterade överförandet av liv, egendom 
och namn, men den hade inte så mycket utrymme för känslor.325  

Ariès' inlägg i den vetenskapliga debatten blottade den dåvarande bris-

ten på forskning om barndomens historia. Han fick många efterföljare, 

men kritiken mot hans teser har varit kraftig.326 Bokens verkningshis-

toria – hur den har tolkats, använts, diskuterats, kritiserats, dess stora 

inflytande med mera – är ett forskningsfält i sig, ty materialet är 

enormt och fortsätter att växa.327 Ett bidrag till barndomsforskningen 

var att Ariès uppmärksammande att det kunde finnas kulturella 

skillnader mellan hur människor har tolkat begreppet barndom, vilket 

har använts i relaterad forskning.328 Det finns en del tänkvärt i boken, 

även om det finns anledning att ifrågasätta relevansen i vissa metoder 

och slutsatser. Ett större dilemma blev däremot hur hans teser har tol-

kats och kom att dominera diskursen. Genomslagskraften i tolkningar 

av Ariès' olika slutsatser pressade ifrågasättande forskning till en de-

fensiv hållning. Redan 1970 skrev Wilhelm Sjöstrand: 
Det har ibland påståtts, att Rousseau betydde en fullständig 
omvälvning i synen på uppfostran. Man skulle dessförinnan ha 
betraktat barnet som "en vuxen i miniatyr" och endast tänkt sig 
kvantitativa förändringar med åldern. Man skulle därför ha 
analyserat alla pedagogiska problem från falska utgångs-
punkter. Man anlade egentligen samma betraktelsesätt på 
barnen som på de vuxna, ty den enda skillnaden var, att man 
använde sig av en förminskad skala för de förstnämndas del. 

                                                        
325 Ariès 1973, s. 279. 
326 För att bara nämna några få kritiker, se t.ex: Linda A. Pollock, Forgotten Children. 
Parent – child relations from 1500–1900, Cambridge University Press, Cambridge 1983. 
Nicholas Orme, Medieval Children, Yale UP, New Haven 2001. Barbara Hanawalt, Growing 
Up in Medieval London. The Experience of Childhood in History, Oxford University Press, 
London 1993. Shahar 1990. 
327 För en sammanfattning av forskningen efter Ariès, se t.ex. Albrecht Classen, "Philippe 
Ariès and the Consequences: History of Childhood, Family Relations, and Personal Emotions: 
Where do we stand today?", Childhood in the Middle Ages and the Renaissance. The Results 
of a Paradigm Shift in the History of Mentality, red. Albrecht Classen, Walter de Gruyter, 
Berlin/New York 2005, s. 1–65. 
328 Se t.ex. Bo Lönnqvist, Ting, rum och barn: Historisk–antropologiska studier i kulturella 
gränser och gränsöverskridande (Things, Space and Children). Kanskatieteellinen arkisto: 38. 
Helsingfors 1992, s. 54ff och Rogersdotter 2008, s. 16. 
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Det var därför inte barnets egen beskaffenhet, som blev 
bestämmande för de åtgärder man vidtog.  
   Det är visserligen sant att barnen ännu på Rousseaus tid kläd-
des på samma sätt som de vuxna. Det är också möjligt, att folk 
i allmänhet inte insåg de stora olikheterna mellan barn och 
vuxna i psykologiskt hänseende. Men säkert är å andra sidan, 
att man alltsedan antikens dagar på sakkunnigt håll – och 
härvidlag får man tänka på t.ex. filosofer, läkare och pedagoger 
– haft fullständigt klart för sig, att förändringarna i en männis-
kas liv inte är enbart kvantitativa utan också kvalitativa.329 

Sjöstrand kunde se en annan bild av barndomen i sin forskning än de 

synpunkter han fick bemöta. Eva Östberg reflekterar också (1998) 

över det inflytande idéer som dessa fick: 
Att Ariès så länge stod oemotsagd med sin idé om att barn-
domen inte skulle ha funnits som en specifik fas i människans 
liv, kan egentligen förvåna en idag. Man behöver nämligen inte 
gå längre än till lagarna för att inse, att t o m medeltidens män-
niskor drog gränser mellan olika åldrar. I material som lev-
nadsspeglar varieras mer eller mindre litterärt samma tema att 
människan haft olika åldrar.330 

Barn– och ungdomslitteraturens framväxt har ibland kopplats till upp-

lysningen och den pedagogik som kom med bland andra John 

Locke.331 Klingberg kritiserar denna synpunkt i inledningen till Den 

tidiga barnboken i Sverige. Litterära strömningar. Marknad. Bildpro-

duktion (1998): 

                                                        
329 Wilhelm Sjöstrand, Pedagogiska grundproblem i historisk belysning, Gleerups, Lund 
1970, s. 239. 
330 Eva Östberg, "Barn i äldre tid – kulturhistoriska perspektiv", Barnet i kyrkohistorien, 
Hilding Pleijel symposium, red. Anders Jarlert, Lund University Press, Studentlitteratur, Lund 
1998, s. 24. 
331 Se t.ex. Zohar Shavit, "The Historical Model of the Development of Children's Literature", 
Aspects and Issues in the History of Children's Literature, red. Maria Nikolajeva, Contribut-
ions to the Study of World Literature, nr 60, Published under the auspices of the International 
Research Society for Children's Literature, Greenwood Press, Westport Connecticut/London 
1995, s. 32–33. Essay Concerning Human Understanding (1689) och Some Thoughts Con-
cerning Education (1693) är en samling brev och korta texter som översattes till svenska 
1709. Some Thoughts Concerning Education finns i två svenska versioner: Tankar och an-
märkningar angående ungdomens uppfostring; först skrefne uti Engelskan, men nu... uppå 
Svenska öfversatte, Stockholm 1709. Samt Herr Johan Lockes Tankar och anmärkningar 
angående ungdomens uppfostring först skrefne uti engelskan, men nu för deras serdeles 
wärde och nyttighet uppå swenska öfwersatte, övers. Matthias Riben (1676–1723), tryckt hos 
Julius G. Matthiæ, Stockholm 1709. 
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En traditionell åsikt är att den västeuropeiska barnlitteraturen 
tog sin början först under 1700–talet som en skapelse av upp-
lysningspedagoger. Som nämnts tidigare har denna uppfattning 
kopplats till barndomens historia, till den gräns som då enligt 
Ariès hade satts mellan barnen och de vuxna. Om barnen skulle 
hållas isolerade från samhället behövde de också en egen litte-
ratur. 
     Att det fanns en tidigare barnlitteratur har dock under senare 
tid uppmärksammats alltmer i den internationella forskningen. 
Den växte fram från och med medeltiden som ett stöd för skol-
undervisningen och det unga adelsfolkets uppfostran.332 

För att gå tillbaka till en något äldre studie, Horace Elisha Scudder 

(1838–1902) menar i Childhood in Literature and Art. With Some 

Observations on Literatur for Children. A Study (1894) att det finns en 

korrelation mellan barnet som karaktär i litteraturen, det vill säga hur 

barndomen skildras, och litteratur för barn och ungdomar. Dessa anses 

hänga ihop och kännetecknas av en oregelbunden men positiv utveckl-

ing.333 Scudder utforskar idéer om barndomen i kanonisk litteratur 

(t.ex. Homeros, Bibeln, Dante, Shakespeare, Hans Christian Ander-

sen) och bildkonst, från antiken och medeltiden till 1800–talets förfat-

tare och illustratörer. Scudder påpekar att risken med en progressiv 

litteratursyn, med idén om att litteraturen går från enklare till mer 

komplexa former, kan vara ett hinder i forskningen.334 Scudder har en 

barndomshistorisk inriktning och menar att barnet aldrig helt försvin-

ner ur historien, även om det utifrån en "hastig studie" kan verka som 

om idén om barndomen kommer och går:  

/.../ for while a hasty survey certainly assures one that the nineteenth century 
regards childhood far more intently than any previous age, it is impossible that 
so elemental a figure as the child should ever have been wholly lost to sight.335  

                                                        
332 Klingberg 1998, s. 17. 
333Horace Elisha Scudder, Childhood in Literature and Art. With Some Observations on Lite-
ratur for Children. A Study. The Riverside Press, Boston/New York, Houghton, Mifflin and 
Company 1894, Cambridge 1900, faksimil utgiven av Elibron Classics, Boston/New York 
2006, s. 4, citat s. 244. 
334 Scudder 2006, s. 104–105. 
335 Scudder 2006, s. 4. 
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Nutida forskning visar att barn behandlades som barn och spelade en 

viktig roll i familjen på medeltiden, enligt respektive kulturs normer.336 

Det kan inte beläggas att det endast skulle finnas en viss barndomssyn 

under en viss historisk period, utan att det tvärtom existerar flera sätt 

att se på barndomen samtidigt.337  

 

                                                        
336 Albrecht Classen, "Thomasin von Zerclaere's Der Welsche Gast and Hugo von Trimberg's 
Der Renner: Two Middle High German Didactic Writers Focus on Gener Relations", What 
Nature Does Not Teach. Didactic Literature in the Medieval and Early–Modern Periods, red. 
Juanita Feros Ruys, Brepols, Turnhout, Belgien 2008, s. 210–211. 
337 Se även Alexandre–Bidon och Lett 1999, s. 138, och Susanna Hedenborg, Det gåtfulla 
folket. Barns villkor och uppfattningar av barnet i 1700–talets Stockholm, ACTA, Stockholm 
1997, s. 23. 
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5. Identifikation med unga 

Antaganden om läsarens identifikation med en litterär karaktär kan ses 

som ett estetiskt redskap, som uppstår i ett möte mellan berättelsens 

förutsättningar och författarens förväntningar på den implicita läsarens 

preferenser.338 Valet av karaktärer i den äldre litteraturen får konse-

kvenser både när det gäller förlopp, budskap och adressering. I det här 

kapitlet diskuteras kort några exempel på unga karaktärer och narrater 

utifrån frågan: Hur förhåller sig olika texter till idéer om hur unga 

läsare/mottagare kan ta till sig texten och identifiera sig med karaktä-

rerna? 

 

5.1 Ung narrat i Siælinna thrøst 

Inledningen till Siælinna thrøst är betydelsefull i ett barnlitteraturhi-

storiskt perspektiv. 
/.../ Människan lever ej endast av bröd, utan ock av guds ord, 
som utgår av guds mun, som är den heliga skrift som Guds 
mun talade och den helige ande genom profeternas mun. Och 
än idag talar de och ger nåd som predikar och framför guds 
ord. Därför skall du, käre son, gärna läsa och höra den heliga 
skriftens visdom, din själs hälsa och föda, så att hon blir kraftig 
och växer/förkovras (genom) att öva alla dygderna. Och likna 
dig (vid) Jesus Kristus vår herre, vilken i sin barndom satt 

                                                        
338 Ordet identifikation är modernt och används inte i den äldre svenska litteraturen. Jag har 
valt att använda termen därför att det går att spåra föreställningar om identifikation i förmo-
dern litteratur. Begreppet identitet respektive identifikation används ibland i tidigare forsk-
ning, t.ex. i arkeologen Anne–Sofie Gräslunds studie "Om identitet – några vikingatida exem-
pel med utgångspunkt i runstensmaterialet", ur Saga och Sed. Kungl. Gustav Adolfs akademi-
ens årsbok 2004, utgiven av Lennart Elmevik, Uppsala 2005, s. 24.   
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ibland judarnas lärda i templet och hörde och frågade om lagen 
och gudomlig kunskap och snille.339 

I citatet görs en jämförelse mellan narraten och den unge Jesus, som 

fick undervisning i sin barndom. Här står uttryckligen att narraten – 

som tilltalas med orden "käre son" – ska "likna" sig vid den unge Je-

sus. Mottagaren av texten och budskapet, narraten, samt även de im-

plicita unga läsare som narraten representerar, uppmanas att följa den 

unge Jesu exempel. När man är ung ska man ska lära sig av de som 

har kunskap och är goda förebilder. Att det är just Jesu barndom som 

betonas är anmärkningsvärt. Hänvisningen till Jesu barndom blir rele-

vant om narraten ses som ung. Det tyder på att författaren har en före-

ställning om att en ung förebild skapar ett starkare engagemang hos 

unga läsare/mottagare, en igenkänning genom likhet i ålder. Jesu ålder 

får därmed en särskild innebörd. Närheten i ålder mellan narraten och 

förebilden tycks motivera uppmaningen att imitera förebilden, något 

som i en modern tolkning av budskapet skulle kunna uttryckas: "Gör 

som Jesus gjorde när han var ung! Studera den heliga skrift i din barn-

dom!"  

Det hör till ovanligheterna att en medeltida text på fornsvenska så 

uttryckligen riktar sig direkt till ett barn eller en ung person och adres-

serar denne som narrat. Siælinna thrøst är därför en viktig nyckel till 

vår förståelse av hur barn och ungdomar undervisas och roas med 

hjälp av exempelberättelser på medeltiden.  

                                                        
339 Henning 1954, inledning, s. 1, rad 4–13: "/.../ Menniskian lifwir ey at enasto j 
brødheno/vtan ok aff gudz ordhum/som vthga aff gudz munne Som ær the hælgha script Gudz 
munder taladhe/Oc then hælghe ande gynom prophetanna mwn/Oc æn daghlika talar/oc nadhe 
gifwer thøm/som gudz ordh predika oc framføra/Thy skalt thu kære son/gerna læsa ok høra 
thes helgha script kænnedom/ther thinna siel helsa oc fødha ær Swa at hon wardhe krap-
togh/ok thrifwis at øfwa alla dyghdhe Ok likna thik ihesu christo warum herra/ Hwilkin j 
sinom barndome/sat j bland judha mestara j mønstreno/ok hørdhe oc spordhe laghin oc gud-
hlikan kännedom oc snille" 
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I Siælinna thrøst finner vi en utvecklad narrativ didaktik, det vill säga 

tillit till exempelberättelsernas förebildande förmåga. Retoriskt sett är 

Bild 3. Första sidan i Siælinna thrøst, A 108, fol. 1 recto, Kungliga 
Biblioteket. 
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berättelserna i verket ideologins tillämpning. De visar hur det är möj-

ligt att följa budorden i verkligheten. Det finns didaktiska kommenta-

rer, men de inflikas ofta som övergångar till nästa berättelse eller 

tema. Allt måste inte förklaras, därför att berättelserna talar för sig 

själva. Däremot är valet av berättelser viktigt ur en didaktisk synvin-

kel. Det diskuteras i bokens inledning, där vissa typer av "kæmpa 

bøkir" (hjälteberättelser) som syftar till världslig underhållning för-

döms och avfärdas som tidsfördriv och förtappelse, till exempel "per-

cefal Aff tystram" och "dydhrik van bernin".340 Berättelser ska enligt 

texten främja själens hälsa.341 Verket innehåller legender, sagor och 

spökhistorier som är underhållande och spännande. Det finns en tydlig 

strävan i verket att forma läsaren/mottagaren och visa fram goda före-

bilder för de unga. 

Det används ibland ord som "barnom", "pilta", "vngan man" och 

"jungfru" för att ringa in karaktärers ålder.342 I något fall anges huvud-

personens ålder, som i berättelsen om St. Cristina, som uppges vara 

"ej fullt" 12 år gammal.343 Alla huvudpersoner är dock inte unga. Det 

förekommer både unga och vuxna förebilder. Huvudpersonens ålder 

som redskap för att få läsaren att identifiera sig med denne/denna är 

därmed inte konsekvent tillämpad.  

Ett återkommande tema i Siælinna thrøst är relationen mellan barn 

och föräldrar. Läsaren/mottagaren försätts i barnets subjektposition 

när exempelberättelser förmedlar hur man ska vara gentemot sina för-

äldrar.  

                                                        
340 Henning 1954, s. 1. 
341 Henning 1954, s. 1–2. 
342 Henning 1954, t.ex. s. 12–13, 20, 83. 
343 Henning 1954, s. 186. 
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Det adresserande uttrycket "käre son" förekommer ofta i Siælinna 

thrøst, i synnerhet i kommentarer mellan de sagor och legender som 

berättas. Det skapar ett simulerat, personligt förhållande mellan en 

undervisande fader och en lyssnande son, som är typiskt för ett föräld-

rarådsmodus. Läsaren/mottagaren adresseras indirekt genom narraten 

och får ta emot budskapet på ett liknande sätt.  

 

5.2 Exempel efter reformationen 

Ibland finns det ansatser till föreställningar om att unga lättare identi-

fierar sig med unga karaktärer. Det kan förmodas att det är en genom-

tänkt strategi när Conrad Porta använder den unga hjältinnan Floren-

tina som förebild för de unga flickor som kunde tänkas läsa Een sköön 

och härligh Jungfrw Speghel.344 Det kan tyda på att författaren har en 

idé om ålderns och könets betydelse för identifikationen. Könet har 

dock större betydelse än åldern i det här verket, vilket jag återkommer 

till. 

Israele Petri (Dalekarlo Sweco) gjorde den svenska översättningen 

och bearbetningen av Xenofons berättelse om Herkules: Een ganske 

liufligh Historisk Narratio eller förkunnelse om then Edle vnge hiälten 

Hercule, af Xenophonte vttagin/och medh skiön vthläghning förkla-

rat/ther vthi allehanda nyttige och nöttorftige Lärdomer och förma-

ninger warde förestellte/vngdomen till ähra (1595).345 Det som är in-

tressant i just det här fallet är att hjälten, Herkules, redan i titeln upp-

ges vara ung. Det görs dessutom en dubbel anspelning på ungdomen. 

                                                        
344 Porta 1591, 29 recto–32 verso. 
345 Se faksimil i Nils Gobom, "»Hercules vid skiljovägen» första gången på svenska. Ett unikt 
Rostock–tryck i Linköpings Stiftsbibliotek", Linköpings biblioteks handlingar (tidskr), N.S. 2: 
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Det talar för en tanke om att en ung hjälte skulle locka unga läsare, 

som kunde lära sig något genom att se honom som en hjälte/förebild.  

Petrus Johannes Rudbeckius den äldres bok Insignis adolescentia 

visar också tecken på en idé om ålderns betydelse för identifikation. 

Det finns adresseringar till unga både i titeln (som betyder "En ut-

märkt ungdom") och i inledningen: 
At Ungdomen skal här lära / 
Uptändas til dygd och ähra /346 

I verket förekommer flera unga förebilder, till exempel Starcke, Her-

kules och riddaren St. Göran. När Herkules presenteras finns det i in-

gressen och i diktens inledande rader referenser till ungdomen: 
  Om Hercule Alcmcnæ Son. 
[U]Thi hwilken man seer huru en then frädeles wil bliffua man 
och komma til ähra/skal strax aff vngdomen betänckia sigh om 
ett ährlighit kall/at ther vthi tiena Gudh och sitt kära Fädernes-
land /.../ 
 
[H]Ercules Jovis och Alcmenæ Son 
En Grækisk Kämpe vthaff Theban / 
När han i sin Ungdom bekymrat gick 
Om Kall/twå Quinnor han i sichtet fick / 
Then ena så war Wällusten kära 
Och then andra war Dygden medh ähra /.../347 

Att det påpekas att "ungdomen" har något att lära av texten, samtidigt 

som huvudpersonernas ungdom framhävs, förmedlar en tanke om 

identifikation genom igenkänning. I Insignis pueritia, som riktar sig 

                                                                                                                                  
1–2 (1934–37), 1937 s. 29. 
346 Rudbeckius Petrus Johannes d.ä., Insignis adolescentia. En Ny wijsa/Om Starcke en 
Rättskaffens Swensk Vng Swen/then frijwilligt/som Fadren/vthdrager moot Rijkzens 
fiender/oansedt hans Moder nogh flijteligen wil hindran ther från/achtandes meer Gudz 
ähra/Fäderneslandzens bästa/Fadrens Rådh and itt tappert nampn/än Modren and sitt egit 
lijff. Item Om HERCULE, PARIDE and Riddar S. Jöran. Allom Swenskom bådhe Gamblom 
and vngom/så ädlom såsom gemenom/som Män wara and warda wilia/til 
vpwäckelse/effterdömme/förwaring: at ock the/synnerligha i thenne Feigdetijden/må thet som 
them bör/göra/and alt annat låta. Dichtat/skrifwit/bekostat/ Aff M. Petro J. Rudbeckio N., 
Jgnatium Meurer, Stockholm 1624, 2 recto. Den inledande delen av titeln betyder ungefär "En 
utmärkt ungdom". 
347 Rudbeckius 1624, Insignis adolescentia, 11 recto. 
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till yngre barn, finns det referenser till barndomen samt påpekanden 

om att karaktärerna är unga.348 

I Andelig Exempel-Bok För BARN är konventionen att använda 

unga förebilder i barn– och ungdomslitteraturen konsekvent tillämpad. 

I förordet finner översättaren Olof Rönigk (1710–1783) det befogat att 

motivera valet av en äldre förebild. Det är en 19–årig flicka, vars sa-

liga död skildras i boken. 
     2. Thet 28 Exemplet förestäler en 19 åra persons död, hwil-
ket man förmodar sig hafwa haft äfwen så godt skäl at införa, 
som then i Gudi nitälskande, och nu mera Salige D. Rambach, 
uti sin wackra, för någon tid sedan förswänskade, Barnabok, 
förestält Joseph, såsom et exempel af et kyskt barn. Enkanner-
ligen hafwer man funnit sig thertil så mycket mera befogad, 
som samma 19 åriga person, uppå sin dödssäng, sedt tilbaka 
uppå sina barna–år, och uppå then otrohet, som hon, uti them, 
bewisat, emot Guds nådiga dragande. Och i så måtto bör hwar 
och en, i synnerhet barnen, hwilka thenna Exempel–Bok egen-
teligen angår, lära sig at blifwa utaf bemälte persons anfäkt-
ningar och kamp kloke /.../349  

Motiveringen att använda en vuxen person är alltså dels att Rambach i 

sin Barnabok skildrar Josef och hans barndom, dels att karaktären 

("personen") sett tillbaka på sin barndom och ångrat det hon gjorde då. 

Om barn tar lärdom av flickans efterklokhet kan hon, enligt Rönigk, 

fungera som en förebild för dem, trots sin ålder.350 Att förekomsten av 

en äldre förebild måste motiveras avslöjar en utvecklad föreställning 

om att barn är att föredra som huvudpersoner i en barnlitterär text. 

I Andelig Exempel-Bok För BARN anger de flesta av berättelserna 

barnets ålder. Åldersangivelser är mycket vanliga i puritanska och 

pietistiska exempelberättelser. Det kan bero på det litterära släktskapet 

                                                        
 
348 Se t.ex. Rudbeckius 1624, Insignis pueritia, 2 verso, 8 verso, 9 recto–11 recto. 
349 Janeway/Rönigk 1746, s. 29–30. 
350 Janeway/Rönigk 1746, s. 29–30. 
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med likpredikningar, det vill säga biografiska skildringar som ibland 

trycktes i samband med en begravning.351 I Collins martyrbok sorteras 

exempelberättelserna efter barnens ålder.352 I Andelig Exempel-Bok 

För BARN finns det oftast uppgifter om barnens ålder och namn.353 I 

bokens tredje del, som är översättningar av pietistiska berättelser på 

tyska, finns konsekvent noggranna redovisningar av barnens fullstän-

diga namn, ålder och ibland något om föräldrarna och barnets sam-

hällsklass. Den fjärde delen uppvisar större mångfald. Berättelserna 

har plockats från flera olika håll. Där anges barnens ålder, ibland fö-

delseår och/eller dödsår, eller att de är unga. Pietisten och läraren kap-

ten Curt Friedrich von Wreech, som bidrar med några berättelser i den 

fjärde delen, har inte varit så noga med åldersangivelser.  

En av kapten Wreechs berättelser i Andelig Exempel-Bok För 

BARN finns med i sin helhet i förordet. Den utmärker sig genom den 

manliga huvudpersonens ålder. Han påstås vara 108 år gammal. Man-

nen skildras som ovanligt besvärlig, men han omvänder sig tack vare 

några små flickebarn i 5–7 årsåldern.354 Detta är ytterligare ett exempel 

på hur viktig förebildernas (här de små flickornas) åldrar är i boken. 

                                                        
 
351 Reformationens likpredikningar skilde sig ifrån de katolska, enligt Cornelia Niekus Moore, 
på så sätt att i den katolska tron vid den här tiden skulle böner före och efter döden hjälpa den 
döde att få en kortare tid i skärselden. Martin Luther ansåg att böner inte hjälpte på det viset, 
men istället skulle den döde vara en förebild för att på så sätt hjälpa de sörjande. Den biogra-
fiska likpredikan blev därmed en egen genre, en typ av exempelberättelse som hade en speci-
fik struktur och förmedlades i samband med begravningar. Se Cornelia Niekus Moore, Pat-
terned Lives. The Lutheran Funeral Biography in Early Modern Germany, Harrassowitz 
Verlag in Kommission, Wiesbaden 2006, s. 25–27. Se även Lotta Paulin, "Den samhällsfar-
liga barnboken. Ett litteraturhistoriskt exempel från 1700–talets Sverige", I litteraturens un-
derland. Festskrift till Boel Westin, red. Maria Andersson, Elina Druker & Kristin Hallberg, 
Makadam, Göteborg/Stockholm 2011, s. 31–32. 
352 Collin 1729. 
353 Saknade uppgifter i del 1–2 kan bero på att Janeway skrev berättelser efter hörsägen. 
354 Janeway/Rönigk 1746, s. 80–87. 
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Ett annat exempel på ålderns betydelse finns i Andrew Ramsays 

(1686–1743) episka hjältesaga om den persiske kungen Cyrus och 

hans "/.../ ungdoms öfningar och resor" (orig. 1727, Les Voyages de 

Cyrus, till sv. 1749).355 Hjältens ungdomstid betonas i titeln på den text 

som skrevs för den unga, blivande kungen, Gustav III. Författaren 

menar att texten redan av Xenofon var avsedd som en furstespegel. 

Xenofons titel på verket, Cyropedie, skulle bevisa det, eftersom ordet 

enligt Ramsay ska tolkas som "Cyri barnalærdom".356 Han argumente-

rar för sin ståndpunkt: 
/.../ En hvar ser hæraf, at det ær mera, æn ordet Cyropedie in-
nebær, och man ær nog försækrad, at vâr alstrares [författares] 
afsicht gâdt lângt widare, nemligen pâ en Regemente lærdom 
fôr en ung herre, som skulle bæra Scepter och Krona. Han 
hafver tagit ordet uti samma fôrstând, som det i denna dag uti 
Persien brukas, ty Herbelot berættar, at med namnet Cyrus, el-
ler Darius, bemærckes en stor Monarch, klok, tapper och til 
alla delar berœmlig. Til æfventyrs har samma bemærckelse re-
dan warit vedertagen och gængse i Xenophontis tid, eller i 
fierde och femte âldren för Christi fœdelse: Ty at hans be-
skrifvelse om Cyri uptuchtelse icke ær Historisk, utan mora-
lisk, och blott en undervisning til en sâdan ung Herres upfost-
ring, har Cicero redan i sin tid funnit, och nu hâller sig hela den 
lærda werlden derom œfvertygad. Man har ock sâ mycket 
mindre nâgon orsak, at tvifla derpâ, som det æfven ær den ti-
den, dâ bilderskriften bœrjade af, och i stællet derfœre samtal, 
och de sâ kallade Romaner upkomma, hvilcka senare æro mo-
raliske lærdomar, næstan sâsom en fabellæra, pâ Historiskt sætt 
fôrfattade, och icke æfven altid gâdt pâ kærleks hændel, och de 
efter æfventyr resande hieltar, sâsom ses af den jemnâldrige 
Platonis skrifter, i synnerhet Critia och flera dylika. /.../357 

Referenser och förklaringar haglar, som för att bekräfta textens didak-

tiska nytta som moralisk undervisning för unga. 

                                                        
355 Andrew Ramsay, Anders Ramsays REGEMENTE LÄRDOM, Uti CYRI Fordom Persisk 
Prints och omsides en stor Monarchs UNGDOMS ÖFNINGAR Och RESOR, Efter Fransyska 
och Engelska Originalerna, övers. Andreas Wilde, Historiographi Regni Tryckeri, Stockholm 
1749. 
356 Ramsay 1749, se andra förordet, 6 verso. 
357 Ramsay 1749, se andra förordet, 6 verso–7 recto.  
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Det förekommer unga huvudpersoner och narrater i litteratur som 

riktar sig till unga på medeltiden, men det blir vanligare från och med 

slutet av 1500–talet i adapterad barn- och ungdomslitteratur. I vissa 

verk är det mer konsekvent genomfört än i andra. Närvaron av unga 

förebilder i förmodern litteratur tyder på att det fanns föreställningar 

om att det är lättare för barn och ungdomar att identifiera sig med 

unga karaktärer i litteraturen, men det är inte en given konvention. 

Förekomsten av vuxna förebilder och hjältar, som används både i me-

deltida och tidigmodern litteratur, pekar på att det är den exemplariska 

handlingen som är viktigast.  
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6. Subjektpositioner och dominans 

Socialisering av barn är ett sätt att etablera och vidmakthålla makt 

inom ett generationshierarkiskt system. Det är en förutsättning för 

fostran. Barn och ungdomar växer upp med en underordnad subjekt-

position i förhållande till vuxna, vilket ofta problematiseras i barn– 

och ungdomslitteratur. I det här kapitlet analyserar jag hur subjektpo-

sitioner och dominansförhållanden i en social hierarki konstrueras. Jag 

gör tematiska nedslag i litteraturen och analyserar ett antal olika typsi-

tuationer. Ur olika synvinklar, med den didaktiska paradoxen i åtanke, 

uppmärksammas texternas budskap och dissonans.  

 

6.1 Vuxnas ansvar 

Peder Månsson skriver i förordet till Barnabok: 
Herre barnn vel läre och tucktelige vpfödha 
Bör göres medh åtwackt och största mödha. 
Thet vnger lärer han gammal håller 
Far rijkit illa, lärefaderen thett wåller.358 

Om en furste inte har fått en bra uppfostran far riket illa, vilket är läro-

faderns fel. Den som uppfostrar och undervisar barn och unga har där-

för ett särskilt stort ansvar. Månssons förord uttrycker en lära som 

tycks vara lika väletablerad och återkommande i medeltida och tidig-

modern litteratur som idén om den viktiga barndomen. 

                                                        
 
358 Klemming 1881–1882, s. 481–482. 
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Ett sätt att indirekt konstruera ifrågasättande subjektpositioner för 

de unga är när vuxna kritiseras för att vara dåliga förebilder. Ibland 

sker det fördömande och med emfas, som i förordet till Een sköön och 

härligh Jungfrw Speghel. Översättaren och redaktören Lars Jönsson / 

Laurentius Iohannis Lælius (f. okänd, troligen d. 1603), som har för-

fattat förordet till Portas text, skriver:359 
Ja/ynckeligh straff aff Gudhi bekomma/såsom wij Exempel 
hoos oss vthi sanheet skeede wara/at een Maatmodher leet 
bryta vth tanden vthur munnen/för thet at Pijghan beet een 
beeta Brödh aff een Spijskaka/och hwadh meera obarmhertighe 
stycker hon giorde/och fick hon på sidstone/så för then 
skämma gerning/och andre/een nyckeligh affgång.360 

Det går inte att ta miste på det rättvisepatos som Lælius ger uttryck 

för.361 Inte nog med att matmodern slog ut en tand på den stackars pi-

gan för att hon tog en tugga av spiskakan, hon gav henne dessutom 

"nyckeligh" sparken, det vill säga på ett nyckfullt sätt. Det finns åtskil-

liga exempel på klander av vuxna i detta förord. Högre samhällsklas-

ser kritiseras; högmodiga präster, hovets giriga adelsmän och orättvist 

husbondfolk.362 Att de är dåliga förebilder för de unga tycks vara deras 

mest graverande karaktärsbrist. Denna typ av kritik av vuxna är 

mycket vanlig i didaktiska texter och är en annan sida av adultismen.  
   Thet siunde Bodhet giffuer och godh vnderwijsning/at thet 
icke ringe prydher een Jungfru/när hon mild och ähresam 
är/och gerna hielper sin Näste/j thet som ährlighit är. Om 
thenna dygd läse wij och ett exempel aff then höglåffligh Jung-
fru Rebecca/när Abrahams tienare henne frågadhe: Haffue wij 

                                                        
359 För mer om Conrad Porta och Lælius/Jönsson se Klingberg 1991, s. 15–24. Se även Moore 
1987, s. 91 och Kolb 1987, s. 130. 
360 Lælius' förord i Porta 1591, 14 verso. 
361 Lælius hamnade i onåd hos hertig Karl, som 1597 beordrade att han skulle tas ifrån sina 
handlingar därför att han misstänktes ha sympatier med Sigismund. Det blev inte bättre av att 
han 1598 försökte medla mellan Sigismund och hertig Karl och hade översatt en handling från 
en av Sigismunds representanter. Det slutade med att han fråntogs sina ägodelar och flydde 
till Polen med 29 andra personer, men lämnande familjen kvar. Troligen dog han där. Svenskt 
biografiskt lexikon (1977–79), red. Erik Grill, Norstedts Tryckeri, Stockholm, del XXII, s. 
23–24.  
362 Porta 1591, t.ex. 3 recto och verso, 9 verso–11 recto, 14 recto och verso. 
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och rwm til at få härberge j tins Fadhers hwss? Swaradhe hon: 
När oss är så mykit halm och fodher/och rwm nogh til här-
berge. Jtem/Hon lopp och sadhe alt thetta j hennes Modhers 
hws. Thetta är nu then dygden Hospitalitas, at man gerna hyser 
och härbergerar. Så wore och Barnen j förtijdhen vptuchtat/at 
the wore allom redhbogne/särdeles them Främmandom. Om 
thenna dygd bliffuer mykit talat j then helighe Scrifft.363 (Min 
kurs.) 

Vuxna kritiseras indirekt genom budskapet att barn fick en bättre upp-

fostran förr i tiden. Alla unga var då, enligt texten, skötsamma och 

gästfria/artiga mot främmande. Även om det kan tolkas som klander 

av samtida, oartiga barn, så är det underförstått att de vuxna bär ansva-

ret för att barnen ska bli upptuktade. I Peder Månssons Barnabok finns 

det också generaliserande kritik av vuxna som till exempel: "Allmo-

gen är naturliga oroligen, och fåkåta [giriga]. och andre embetzmänn 

plega offta tage mutor. och gåffwer, krenkiande rättwisan /.../".364 Räv-

sagan, Reyncke Fosz, är översatt till svenska av den finlandssvenske 

författaren Sigfrid Aronus Forsius.365 I det sextonde kapitlet tar hu-

vudpersonen, räven Reyncke (även kallad Mickel, Reynick), farväl av 

sin familj, eftersom han måste gå till kungen för att stå till svars för 

sina brott. I marginalen finns en didaktisk kommentar: "The Gambla 

står wäl dygd och tucht. Ther af taga the Unga frucht."366 Om de äldre 

är goda förebilder bör de unga ta lärdom av dem. Kommentaren kan 

ses som ironisk, eftersom Reyncke är långt ifrån en god förebild, men 

                                                        
363 Porta 1591, 63 verso. 
364 Geete, 1913–1915, s. 670.  
365 Se t.ex. Sixten Belfrage, "Översättningen av Reyncke Fosz 1621" och Carl Anders Dym-
ling, "Reyncke Fosz och Forsius, båda artiklarna publicerade i Nysvenska studier. Tidskrift 
för svensk stil– och språkforskning, utg. av Bengt Hesselman och Olof Östergren, Uppsala 
1924. 
366 Sigfrid Aronus Forsius, Reyncke Fosz. Vthi hwilken alle Menniskiors wäsende/ Han-
del/Otroo/List och Snillheet affmålat warder/sampt medh thet sedliga förståndet och thenne 
Books bruuk. Allom Menniskion: i thenna sällsamma tijden ganska tienligh och nödigh at 
weta/)( [etc]. Medh sköne figurer beprydd. Tryckt och vplagdt i Stockholm/aff Jgnatio 
Meurer, Stockholm 1621, s. 115, se marginal. 
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den hör också till den didaktiska tillrättaläggningen av verket. Margi-

nalanteckningen kan därför även tolkas bokstavligt.  

 
 

 Bild 4. Titelsida i Reyncke Fosz 1621, Kungliga Biblio-
teket. 
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En annan version av budskapet, där vuxnas ansvar betonas, kan lä-

sas i Een sköön och härligh Jungfrw Speghel:  
Men thet är ett gammalt Ordesätt: Thet the gambla siunga/thet 
läre the vnge:  Och Äplet faller icke långt ifrå sin Stam eller 
Trädh.367  
 

Andelig Exempel-Bok För BARN består, med enstaka undantag, av 

exempelberättelser om döende barn och tillhör litteraturhistoriskt sett 

samtidens populära ars moriendi–tradition, böcker om konsten att 

dö.368 I Rönigks förord ("företal") till Andelig Exempel-Bok För BARN 

står det att textens budskap riktar sig till "i synnerhet barnen, hwilka 

thenna Exempel–Bok egenteligen angår".369 Det framgår av förordet 

att det är viktigt att barn redan i de "unga åren" blir "upwäckte" så att 

de får en "sann och wärkelig bättring och omwändelse" och inte nöjer 

sig med "werldslig och av nåden icke helgad ärbarhet".370 Han skriver 

också: 
  
 
   7. Bör här i synnerhet märkas, at lättiefulla munChristne, så 
mycket mindre wilia sätta tro til sådana liufliga berättelser, som 
the finna sig utaf them märkeligen utskämde, och tänka 
förthenskul: Huru skulle thenne wisa oß hwad godt är? The 
hålla sig för fullkomliga Christna. The mena, at ingen skal 
kunna giöra större framsteg uti thet goda, än the, aldraminst tro 
the små och oförståndiga barn therom. Många barn blifwa 
snubbade och snäste, om the skulle sig understå, at med barns-
lig wårdnad warna sina Föräldrar, när the höra them miß 
bruka Guds och Jesu dyra Namn, eller swärja wid then leda 
Diefwulen )(.371 Ja, huru månge äro the Föräldrar, som rätta 
sig efter sådana barns goda påminnelser och warningar? 
Summan på altsammans blifwer thenna! Wore Föräldrarne siel-
fwe upriktigt omwände, och til följe theraf, med ömhet, trohet, 
förstånd och gudaktighet, i läro, bön, förmaningar, aga och le-

                                                        
367 Porta 1591, 70 recto.  
368 För mer om den litteraturhistoriska kontexten kring Andelig Exempel-Bok För BARN, se 
Paulin 2011:2, s. 28–40.  
369 Janeway/Rönigk 1746, översättarens företal, s. 30. 
370 Janeway/Rönigk 1746, översättarens företal, s. 30. 
371 Tecknet som liknar )( betyder etcetera. 
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fwerne läto wårda sig om sina barn, så skulle wi med Guds hi-
elp finna många barn fromme, som nu beklageligen upwäxa i 
sina Föräldrars blindhet, och i theras fotspor wandra til hel-
fwetet. Men thetta oaktat, så behålla thenna bokens exempel 
sin sannhet, och borde billigt utskämma alla munChristna.372 
(Min kurs.) 

De kraftfulla uttryck som Rönigk använder är typiska för förord i 

uppbyggelseböcker som explicit vänder sig till barn och ungdomar. 

"MunChristna" är ett skällsord som används ofta i till exempel den 

svenska översättningen av reformatorn Johann Arndts (1555–1621) 

En sann kristendom (ty. 1606, sv. 1647–1648), som var mycket popu-

lär läsning för pietisterna.373 Ordet syftar på vuxna som kallar sig 

kristna, men som saknar en personlig övertygelse och därför inte lever 

efter "Guds ord". Begreppet är i sig laddat med en separatistisk inne-

börd som kan användas i ett samhälls– och/eller statskyrkokritiskt 

syfte.  

Rönigk kritiserar i citatet ovan föräldrars benägenhet att inte lyssna 

på sina barn. Barnen avfärdas, blir "snubbade och snäste", därför att 

de vuxna bara ser dem som små och oförståndiga barn. Vuxna 

munkristna ser sig själva som fullkomliga kristna. De är med andra 

ord högmodiga och vägrar att lyssna om barn predikar för dem och 

vill "warna sina Föräldrar". Rönigk "citerar" hur dessa föräldrar kan 

resonera: "Huru skulle thenne [denne, syftar på ett barn] wisa oß hwad 

godt är?" Hans slutsats är att när föräldrar/vuxna inte är lyhörda, inte 

ser sina barns fromhet, så kommer deras barn så småningom att "i 

                                                        
372 Janeway/Rönigk 1746, översättarens företal s. 78. 
373 Johann Arndt, Fyra böcker om een sann christendom genom Johan Arndts /.../ stoore flijt, 
grundeligen vthur then h. schrifft sammansatte, och förswenskade aff Stephano L. Muræo, 
Ignatio Meurer, Stockholm 1647. För ordkonstruktionen, jämför även med föråldrade skälls-
ord som munbrukare (pratmakare, skrävlare), munkräpla (pratmakare), munrifvare (hårkly-
vare, pratmakare), m.fl. Se F.A. Dahlgren, Glossarium över föråldrade eller ovanliga ord och 
talesätt i svenska språket. Rahms, Lund 1973.  
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theras fotspor wandra til helfwetet".374 Man kan tolka det som att Rö-

nigk ifrågasätter generationshierarkin och den negativa form av adult-

ism som han exemplifierar: vuxna tar inte barn på allvar. Det kan för-

klara varför han översätter just Janeways och några pietistiska förfat-

tares berättelser, där barn skildras som hjältemodiga och heliga före-

bilder. Genom att argumentera för att barn kan ha något att lära vuxna 

– och att vuxna därför ska lyssna på barn – föreslår Rönigk ett annat 

sätt att se på barnet, närmare bestämt ett interaktivt och bemyndigande 

barndomskoncept. I grunden finns en adultistisk idé om barns utveckl-

ing. Här kombineras den med ett bemyndigande resonemang.  

När vuxna kritiseras i en text som riktar sig till unga är det inte bara 

den adultistiska barndomssynen som förmedlas. Det blir också ett sätt 

att indirekt uppmuntra barn och ungdomar att ifrågasätta vuxnas bete-

enden och därmed också sin egen roll, sin egen subjektposition. Tex-

ten ifrågasätter generationshierarkin.  

I Schacktavelslek berättas (med hänvisning till Valerius, troligen 

avses historieskrivaren Valerius Maximus) om en läromästare i Pales-

tina, som förråder sitt eget folk. Han lockar ut sina unga elever, söner 

till stadens främsta borgare, på en utflykt utanför stadsmuren. Han för 

pojkarna till den romerske härföraren Camillus (Marcus Furius Camil-

lus, ca 446–365 f.Kr.), som med sin armé har belägrat staden.375 Att 

pojkarnas ställning som söner till stadens rikaste och mäktigaste fa-

miljer (de "ypperste") har betydelse framgår av att deras klasstillhö-

righet framhävs. Eftersom gruppen består av barn tar Camillus emot 

                                                        
 
 
374 Janeway/Rönigk 1746, översättarens företal s. 78. 
375 I texten stavas namnet Kamillus. 
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dem. Läromästaren föreslår att Camillus kan använda pojkarna för att 

erövra staden. Fäderna skulle hellre överge staden än låta något "ont" 

hända deras barn. Läromästaren förväntar sig belöning, men Camillus 

blir upprörd.376 Han säger:  
thw haffwer kommit thenna barn j walk 
som een falsker kradan skalk 
tha jak winner land til min handa 
barnom gör jak engen wanda 
wi hwessom ey wapn eller spär 
mot tolka som är thesse här 
wtan thom som mot os föra wäria 
thom pläga wi bade sla ok häria 
Thu skal thin falskhet nw faa röna 
jak skal tik ater henna löna 
vppa hans ryg han bant hans hender 
ok honom saa til staden sendher 
medh then fagra pilta skara 
medh gaffwor lot han thom heem at fara377 

Camillus kan inte tänka sig att skada barn, endast beväpnade motstån-

dare. Han skickar tillbaka barnen oskadda med sin läromästare, som 

bakbinds. När barnen berättar vad som hänt och lovordar Camillus blir 

stadens medborgare så glada och tacksamma att de öppnar portarna 

och välkomnar Camillus och hans här. Läromästaren får dock den "lön 

som han war werdh", men vad som händer med honom får läsaren inte 

veta.378 

Pojkarna får en nyckelroll i den här berättelsen. Läromästaren lurar 

barnen att tro att promenaden utanför staden är ett äventyr. Det kan 

tolkas som att barnens naivitet och tillit till mästaren hade kunnat för-

sätta dem – och därmed hela staden – i fara. Just det faktum att läro-

mästaren kommer i sällskap med dessa unga pojkar är vad som får 

                                                        
376 Klemming 1881–1882, s. 261–262. 
377 Klemming 1881–1882, s. 262–263. 
378 Klemming 1881–1882, s. 263. 
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Camillus att bjuda in dem i lägret, för att höra vad de är ute efter: 

"kamillus saag then pilta skara han bad tom alla welkompna wara".379  

Camillus' replik i citatet ovan avslöjar hans syn på barnen; barn är 

svaga och oskuldsfulla och måste skyddas. Camillus kan inte tänka sig 

att skada barn: "barnom gör jak engen wanda".380 Det finns inte någon 

ära i att föra vapen mot små barn. Det gör man i stället mot sina fien-

der, som är vuxna nog att mot den romerska armén själva "föra 

väria".381 Det finns heller ingen anledning att frukta en barnaskara. 

Barnens beroende av de vuxna och det avskyvärda i att därför miss-

bruka barnens tillit och utsätta dem för fara, som läromästaren gör, 

väcker den mäktiga härförarens vrede.  

Den adultistiskt beskyddande barndomssynen skiner igenom i be-

rättelsen. Det generationshierarkiska dominansförhållandet mellan 

barn och vuxna är tydligt. Barnen är underordnade, oskyldiga och be-

roende av de vuxna. Ett av berättelsens bärande budskap är att barn 

måste skyddas. Helt maktlösa är de dock inte. I kraft av sin oskuld och 

ungdom, kanske också sin klasstillhörighet, anses pojkarna vara tro-

värdiga. Denna trovärdighet är betydelsefull i ett maktperspektiv. Det 

utnyttjas av Camillus, som är den store segraren och förebilden i ex-

empelberättelsen.  

I Peder Månssons version av samma berättelse i Barnabok blir poj-

karnas roll ett mer handgripligt övertag: 
   Camillus Konungh hade belagdtt Stadenn Phaliston Tå war i 
Staden ehn mestere som hade the yppeste Borgerners barnn till 
att läre, Hwilken togh medh sigh the barnen gångendes vtaff 
Stadenom till konungen Camillum, welnandes få store gåffwer 

                                                        
379 Klemming 1881–1882, s. 262. 
380 Klemming 1881–1882, s. 262. 
381 Klemming 1881–1882, s. 262. 
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ty han gaff honum the barnen i händer, att theres föreldra skulle 
honum vpgiffwe Stadenn för theres lössen. Camillus förstådde 
hans förredilsse, och lett honum nakothen bakbinde then 
mesteren och lätt barnen hudflängie honum medh rijs, och hud-
flängiandes köran in i Staden, Tå barnenes föreldra såge then 
rättwissen och welgerningen som Camillus giordhe | lothe the 
vp Stadzens porter anamendes honum för ehn herre, Ty han ey 
elskade förrädere eller förredilsse382 

I Månssons framställning, som inte är lika utförlig som den i 

Schacktavelslek, straffar Camillus läromästarens förräderi genom att 

låta barnen piska honom, medan han bakbunden och naken körs in i 

staden. Läraren bakbinds även i Schacktavelslek, men förnedringen 

förstärks i Månssons text. Det gör dominansförhållandet tydligt; den 

konventionella ordningen – att en läromästare kan tillrättavisa barnen 

fysiskt, men det omvända är otänkbart – omstörtas på grund av läro-

mästarens allvarliga synd. Det innebär inte att den sociala ordningen i 

berättelsen rubbas, utan cementerar snarare generationshierarkin. Den 

adultisiska omsorgen om barnen bekräftas. Barn ska skyddas och be-

höver goda vuxna förebilder, som Camillus.  

Berättelsen inkluderar och undervisar också barn och ungdomar. 

Om en läromästare kan bete sig så illa, så finns det anledning att vara 

vaksam. När dominansförhållandet mellan läromästaren och barnen 

kastas om förmedlas ett subversivt budskap. Den omvända subjektpo-

sitionen blir ett symbolskapande sätt att visa att barn har rätt att prote-

stera och göra uppror mot vuxna förebilder, som inte lever upp till de 

ideal som barn har rätt att förvänta sig. Det blir ett uttryck för ett be-

myndigande barndomskoncept. 

 

                                                        
382 Geete 1913–1915, s. 713–714. 
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6.2 Lydnad eller autonomi 

I början av kapitlet om det fjärde budet i Siælinna thrøst står det:  
Det fjärde Guds budord det är så: Människa, du skall ära fader 
och moder. Det skall du så förstå: Du skall vara dem lydig och 
med uppmärksamhet tjäna dem. Du skall frukta dem och med 
ingenting bedröva [såsom] Gud har bjudit i gamla lagen.383 

Ordet "ära" behöver inte innebära att man ska lyda sina föräldrar, men 

i denna tolkning av budordet betonas just lydnaden och att man ska 

tjäna sina föräldrar. Motiveringen i 5 Mos. är: "/.../ så att du får leva 

länge och det går dig väl i det land som Herren, din Gud ger dig." (5 

Mos. 5.16) En tolkning av budordet finns även hos Paulus, som tyd-

liggör relationen mellan barn och föräldrar i Efesierbrevet: "NI 

BARN, lyd era föräldrar för Herrens skull, det är er skyldighet. Visa 

aktning för din far och din mor; det är det första bud som följs av ett 

löfte: så att det går dig väl och du får leva länge på jorden. Och ni fä-

der, reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dem efter Herrens 

vilja." (Ef. 6.1–4) Det är ett ställningstagande som återfinns i olika 

varianter i både medeltida och tidigmoderna texter. Det är värt att no-

tera att Paulus inte bara säger till barnen att de ska lyda, utan även 

lägger ett ansvar på föräldrarna. Texten ger uttryck för ett adultistiskt 

barndomskoncept genom att slå fast barnens underordnade ställning 

och föräldrarnas ansvarsfulla uppgift att fostra och vägleda.  

I en av de berättelser som används för att illustrera budordet i 

Siælinna thrøst skildras en ung flickas dilemma. Hon har en god fader 

och en ond moder. Fadern drabbas av olyckor och plågsamma sjuk-

domar i sitt liv. När han dör utbryter ett fruktansvärt oväder. Det åskar 

                                                        
383 Henning 1954, s. 181. "Thz fiærdha gudz budhordh thz ær swa Mænniskia thu skalt æra 
fadher oc moder/thz skalt thu swa forsta/Thu skalt wara them lydogh oc mz athwakt thiøna 
them/thu skalt them frykta oc mz engom thingom //bedrøfwa gudh hafdhe budhit j gambla 
laghin /.../" 
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och blixtrar så kraftigt att det knappt går att genomföra begravningen. 

Den syndiga modern har däremot tur under sitt hela liv och är frisk 

och kry. När hon begravs är vädret så fagert och skönt att all världens 

kreatur gläder sig. Begravningen genomförs med "stor ära".384 Flickan 

funderar över sina föräldrars liv och börjar tvivla och undra. Vem ska 

hon se som förebild för sitt eget liv? Då förs hon "i andanom" till hel-

vetet, där hon får se sin moders obeskrivliga pina.385 Sedan förs hon till 

himlen där hon ser sin faders gränslösa lycka. Dottern ber att få stanna 

hos fadern, men han säger att om hon vill komma dit så ska hon följa i 

hans fotspår. Om hon följer i sin mors fotspår, kommer hon däremot 

att hamna där modern är. Fadern uppmanar dottern att själv välja: 

"välj vilket du hellre vill" ["vthwæl hwilkit thu hælder wilt"].386  Flick-

an återvänder från sin utomkroppsliga resa och lever sedan ett dygdigt 

liv, som hennes far hade gjort. Berättelsen avslutas med sensmoralen: 

"Mitt kära barn, så skall du följa dina föräldrar i alla goda ting."387 

Det tycks finnas två olika sätt att se på barns eget ansvar i tolkning-

en av budordet respektive berättelsen. Å ena sidan ska barn lyda sina 

föräldrar, å andra sidan ska barn bara lyda sina föräldrar när de gör det 

som är gott, inte det som är ont. Flera berättelser i Siælinna thrøst vi-

sar hur viktigt det är att inte lyda sina föräldrar om föräldrarna är hed-

ningar eller syndare. Det uppstår en dissonans mellan budskapen. Va-

let och ansvaret faller på det uppväxande barnet, som måste lära sig 

vad som är rätt och fel och sedan följa sitt eget samvete, även om det 

innebär att gå emot sina föräldrar. Det blir därmed omöjligt att konse-

                                                        
 
384 Henning 1954, s. 201: "Oc hon war iordhat mz store æro". 
385 Henning 1954, s. 202. 
386 Henning 1954, s. 202. 
387 Henning 1954, s. 201–202, min tolkning/översättning av ett citat på s. 202.  
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kvent lyda sina föräldrar. Det uppstår en motsättning mellan lydnads-

konventionen, som betonas i avsnittets inledning, och exempelberät-

telsens bemyndigande budskap.  

Exemplet visar att texten snarare är resonerande än auktoritär. Den 

förhandlar med läsaren. Den didaktiska ideologin är primärt operativ 

genom att lydnadskonventionens budskap varvas med ett bemyndi-

gande resonemang. 

Det finns berättelser i Siælinna thrøst om unga som gör uppror mot 

sina föräldrar, som till exempel de hagiografiska berättelserna om de 

unga flickorna St. Christina och St. Barbara.388 Upproret hör till denna 

genres konvention. I berättelsen om St. Barbara stängs den unga flick-

an in i ett torn av sin pappa, så att ingen man ska kunna se henne. När 

pappan är bortrest blir hon frälst ("døpt").389 Hon ristar in korsets teck-

en i stenpelarna med sitt finger. Stenen mjuknar som vax och enligt 

texten syns korsen än idag. Hon krossar faderns gudabild av silver och 

guld. Pappan kommer hem och blir rasande när han ser den sönder-

slagna guden och får veta att hon har blivit kristen. St. Barbara flyr 

upp i bergen, men förföljs och misshandlas av pappan. Han för henne 

till en domare, som under offentlig tortyr försöker få henne att avsäga 

sig sin tro, vilket inte lyckas. Det hela slutar med att pappan hugger av 

dotterns huvud och han dödas omedelbart av en blixt.390 Berättelsen 

inleds respektive avslutas med följande didaktiska kommentarer: 
   Swa finder man oc scrifwat aff sancta barbara/hon wilde oc 
ey lydha sinom forældrom/j them thingom som mote gudhy 
war/.../391 

                                                        
 
388 Henning 1954, s. 186–199. 
389 Henning 1954, s. 196. 
390 Henning 1954, s. 196–199. 
391 Henning 1954, s. 196. 
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   Thessa pyno hafwer the hælgha iomfrun sancta barbara lidhit 
for thy at hon ey wilde mote gudz budh til afgudh bidhia Thy 
skalt thu taka æpte dømø aff henne/wilia thine forældra thik 
radha til ont/thu skalt them j thy ekke lydha/lydher thu thøm 
tha fortapar thu thina siel ther wil iak sighia thik eet exemplum 
aff /392  

Det är anmärkningsvärt men typiskt att berättaren så uttryckligen 

uppmanar den unge narraten att, precis som St. Barbara, inte lyda sina 

föräldrar om de "råder till ont" ["radha til ont"]. "Sonen", som narraten 

kallas i texten, bör följa St. Barbaras exempel (efterdöme, "æpte 

dømø"), annars riskerar narraten att själv bli förtappad ["fortapar thu 

thina siel"].393 Ett kontrakonventionellt beteende mot överheten, för-

äldrar såväl som myndighetspersoner, blir nödvändigt för det högsta 

goda. Föräldrar och andra vuxna som inte lever upp till rollen som 

goda föredömen förlorar i texter som denna sin status som förebilder, 

trots – eller snarare på grund av – ett extremt fysiskt överläge. Våldet 

och den utsatta positionen skapar sympati för huvudpersonen. Genom 

motståndet går den unga flickan trots sin död segrande ur den mora-

liska striden och intar sin rättmätiga roll som förebild. 

Vad kan då hända om man inte ifrågasätter dåliga föräldrar? I en 

berättelse i Siælinna thrøst får vi veta att en ond mor hade gett sin 

dotter en dålig uppfostran och dottern kom att leva i synd med en 

präst. Natten efter dotterns begravning ser två bröder hur en björn 

springer in på kyrkogården, gräver upp hennes grav och släpar bort 

kroppen. Svepningen fastnar och blir hängande på kyrkogården. Tidigt 

på morgonen kommer flickans sörjande moder till kyrkogården. Hon 

gnäller över att hon inte längre kan få sitt uppehälle hos prästen sedan 

                                                        
392 Henning 1954, s. 199. 
393 Henning 1954, s. 199. 
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hennes dotter dött.394 Bröderna visar henne svepningen och sedan den 

tomma graven och säger: "Kvinna, du har din dotter icke väl lärt. Vi 

såg i natt att en stor grym björn grävde upp henne och drog henne 

bort" ["Qwinna thu hafwer thina dotter ekke wel lærth/wi saghum/j 

nat ath een stoor grymber byørn groff hona vp oc drogh hona 

borth"].395 Att björnen gräver upp graven tolkas som ett tecken på dot-

terns synd, som modern i egenskap av uppfostrare bär skuld för. Att 

kvinnan gnäller självupptaget över sin egen situation förstärker in-

trycket av henne som en dålig förebild. Berättelsen avslutas med 

sensmoralen: "Mitt kära barn, låt dig detta vara en lärdom och lyd ej 

dina föräldrar i onda ting" ["Mit kæra barn lat thik thetta wara ena 

læro oc lydh ey thinom forældrom j ondum thingom"].396 

Genom att budskapet upprepas och gestaltas via berättelsen läggs 

ett ansvar på narraten/läsaren att lära sig skilja mellan rätt och fel, vil-

ket indikerar en tro på barnets kompetens. Det är ett didaktiskt förtyd-

ligande, som adresserar barnet som mottagare och uppmanar till ställ-

ningstagande och eget tänkande. Barnet ska lära sig av exempelberät-

telser och kunna avgöra när det inte ska lyda eller ta efter en förälder 

som gör "ondum thingom".397 Indirekt är det en uppmaning att agera 

subversivt utifrån en egen, förvärvad moral. "Egen" blir den därför att 

den skiljer sig ifrån föräldrarnas. Det berättelser av det här slaget sig-

nalerar är att oppositionen är nödvändig. Det rätta, moraliskt eller reli-

giöst, är viktigare än att lyda sina föräldrar. En annan iakttagelse om 

förmoderna berättelser där vuxna och deras auktoritet ifrågasätts är att 

                                                        
 
394 Henning 1954, s. 199–200. 
395 Henning 1954, s. 200. 
396 Henning 1954, s. 200. 
397 Henning 1954, s. 200. 
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det didaktiska koncept som dominerar är operativt, resonerande. Be-

rättandets klangfärg blir inte ensidigt formativ och auktoritär, trots att 

budskapet kan vara tydligt, utan utmanar läsaren/mottagaren och pre-

senterar olika valmöjligheter där ansvaret läggs över på läsa-

ren/mottagaren att tolka berättelsen. 

Berättaren kan predika på ett auktoritärt sätt, men ändå smyga in 

bemyndigande exempelberättelser eller kommentarer i texten. Det får 

som konsekvens att operativ didaktik kan prägla enskilda avsnitt. Een 

sköön och härligh Jungfrw Speghel genomsyras av formativ didaktik 

och befäster en social hierarki, men texten och förordet har också sub-

versiva drag. Ett exempel på det är översättaren Lælius' kritik av sam-

hällets högre klasser i förordet. Trots dominansen av formativ didaktik 

och hög didaktisk densitet uppstår dissonans. Texten manar till ett 

kritiskt förhållningssätt till personer med makt. Budskapet att vuxna 

ska vara goda förebilder befästs främst genom avskräckande exem-

pel.398 Goda förebilder hämtas främst från Bibeln, men det finns en 

personlig och bemyndigande exempelberättelse, som är avvikande i 

förhållande till de övriga. Den handlar om den unga Florentina, som 

berättar om sina hemska upplevelser i ett kloster. Efter att ha sagt att 

hon inte vill ingå klosterlöfte straffas och hotas hon på olika sätt. Hon 

klagar för sin moster, men det hjälper inte. Då skriver hon ett brev till 

sin morbror, men brevet upptäcks och Florentina hudflängs av "Do-

mina" (abbedissan), klostertjänaren och fyra andra personer tills de 

inte orkar mer.399 
Tå satt han migh åter i Fängelset/och satte Böyor på Benen/så 
at iagh satt natt och dagh/släpte migh åter vthur  Boyorne/doch 
at iagh j otte daghar måtte bliffua j Fängelset. Men för Jwle 

                                                        
398 Porta 1591, t.ex. 2 verso–3 recto. 
399 Porta 1591, 29 recto–32 verso. 



 
 

133 

Höghtidennes skuld/bleff iagh löös/så at iagh skulle gå til 
Chors/och allom til spott skulle iagh stå ibland the små läre 
Pighor/om dagen j min Celle instengd/ingen fick tala medh 
migh/icke fick iagh gåå ett fiät/och then som på migh til at 
wachta bestält war/moste altijdh wara widh min sidho.  Uthi 
sådant Fängelse skulle iagh i alla min liffzdagha wara. Men 
Gudh lagade thetta annorledes/hände på een dagh400 

Berättelsen slutar med att hon lyckas fly från klostret tack vare att 

någon glömt att låsa dörren till hennes cell.401 Hon bryter därmed mot 

både sin familjs vilja och klostrets regler när hon följer sitt samvete. 

Berättaren kommenterar avslutningsvis berättelsen: 
Här aff kan man see Nunnornes gifftige/onde/bitter och 
lögnachtigh handel. Och är theñe Historia therföre här insatt/at 
wij ther aff skulle förstå/vthi hwilkè stoor Blindheet wåra För-
fädher haffue warit/för än thet Euangelij liws bleff vppenba-
rat/och the än nw äre som widh Påwedöme hålla.402 

Berättelsen framställs i texten som autentisk (A.G.H. Florentina upp-

ges i texten komma från övre Weimar och klostret tillhörde Eisleben i 

Mansfeldt), vilket har didaktisk betydelse, eftersom det ger berättelsen 

autencitet.403 Den är ett utdrag ur ett brev som ska ha skickats till Lut-

her, vilket förklarar varför berättelsen är personligt skriven, i första 

person singular.404 Att berättelsen ingår i Een sköön och härligh Jung-

frw Speghel kan förklaras med att den får bära ett antikatolskt budskap 

och kritiserar klosterväsendet, vilket låg i tiden.405 Enligt berättaren har 

unga svårt att tro på hur hemskt det var i katolska kloster: 

                                                        
 
400 Porta 1591, 32 verso. 
401 Porta 1591, 33 recto. 
402 Porta 1591, 33 recto och verso. 
403 Porta 1591, 28 verso, 31 recto. Klingberg uppger att det är ett utdrag ur ett brev till Luther, 
sänt till honom av grevar i Mansfeld, se Klingberg 1964, s. 34. Klingberg hänvisar uppgiften 
till en illustrerad version av Johan Holmbergsson d.y. (1804–1835), Fröken Florentinas af 
Ober–Weimar berättelse om sin befrielse från klostret, efter Martin Luthers text, med 11 
teckningar / åtföljdt af artistens autobiografi, ett utdrag ur hans almanachsannotationer samt 
förord af P. Wieselgren, Stockholm 1842. 
404 Klingberg 1964, s. 34. 
405 Klingberg 1964, s. 34. 
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/.../ The Unge när the höre här om predicas eller förtälies/hålle 
sådant för een Fabel och omögeligh ting/at Christne skulle 
wara komne j sådan Blindheet. Wil iagh förthenskuld een san-
ferdigh Historia förtälia/som är skeedt j ett Klöster hoos Eisle-
ben vthi Mansfeldt406 

Fabel är ett begrepp med flera betydelser. Det kan avse en djurfabel 

eller en påhittad berättelse.407 Fabel betyder i det här sammanhanget 

något påhittat.  

Att en ung flicka dyker upp som hjältinna och jag–berättare i en 

1500–talstext är unikt. Det som är tankeväckande med berättelsen är 

att den tycks bära på ett subversivt budskap. Florentina bryter mot de 

förväntningar som ställts på henne från klostrets och släktens sida. 

Enligt berättaren sker flykten med Guds hjälp.408 Även om syftet är att 

kritisera den katolska kyrkan blir den didaktiska konsekvensen att 

texten förordar en aktiv subjektposition för unga flickor. Det är till och 

med acceptabelt att vara subversiv, om nödvändigt. Florentina reser 

sig mot orättvisorna, vilket skär sig något med den reglerade köns-

ideologi och dygdesamma fostran som i övrigt förordas i texten.  

Värt att notera är att en senare, illustrerad svensk version av Johan 

Holmbergsson (1842) skiljer sig ifrån Portas version. Där erkänner 

Florentina att hon hade stulit sex guld– och två silverringar av Do-

mina, men lämnat tillbaka dessa när hon blev arresterad. Hon svär att 

hon inte hade med sig något när hon sedan lämnade klostret.409 Det 

uppges också att hon var 24 år när detta hände.410 I Portas version svär 

                                                        
406 Porta 1591, 28 recto och verso. 
407 Det finns också en medeltida genre som kallas fabiliaux och är en skämtsam berättelse 
(kortare eller längre) som ofta har ett erotiskt innehåll, presenteras på åttastavig vers med 
parrim och är mycket populär från mitten av 1100–talet till början av 1300–talet. Michael 
Nordberg, Den dynamiska medeltiden, Tidens förlag, Stockholm 1984, s. 112. 
408 Porta 1591, 28 verso. 
409 Holmbergsson 1842, s. 39. 
410 Holmbergsson 1842, s. 36. 
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hon sig fri från alla slags anklagelser. Man förstår av texten att hon 

anklagats för att ha tagit något, men det saknas ett par avsnitt av texten 

mot slutet, som i Portas version blir något abrupt. Det framgår inte att 

hon hade arresterats.411 Man kan spekulera i om det var en censurering 

Porta gjorde, därför att detaljerna inte riktigt passade in med hur han 

ville skapa sympati med Florentina och kritisera det katolska kloster-

väsendet. 

Det finns inslag av subversivitet i texten, men indirekt, genom bud-

skapet att dåliga förebilder ska ifrågasättas och att man bör ta sig ur 

oacceptabla situationer. Budskapet befästs med formativ didaktik, 

vilket framgår av att budskap och exempel förklaras utförligt. Trots 

det finns det en dissonans i texten, som ger upphov till vad som kan 

kallas en operativ effekt. Jag kan inte urskilja någon bemyndigande 

barndomssyn i texten, däremot finns det bemyndigande fragment, som 

Florentinas flykt och kritiken av dåliga förebilder är exempel på.  

 

6.3 Olydnad 

Begreppet lydnad förutsätter existensen av motsatsen, det vill säga 

olydnaden. Om lydnadskonventionen hade varit självklar i relationen 

mellan barn och föräldrar skulle det inte finnas någon anledning att 

betona barnets underordnade roll i texter som inkluderar eller riktar 

sig till unga.  

I Siælinna thrøst finns det ett avsnitt där barn liknas vid olika djur i 

förhållande till hur de beter sig mot sina föräldrar. Barn som glömmer 

moderns stora kärlek, möda och omsorg under uppväxten och ger en 

                                                        
411 Porta 1591, 30 recto, 34 recto. 
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främmande sin kärlek istället liknas vid hundar, som kan bråka med 

och bita sin moder i kampen om ett ben (syftar på egendom).412 Som-

liga barn är enligt texten som räven. De suger så länge modern diar 

dem och då har de henne kär, men river hennes spenar och biter henne 

ifrån sig när mjölken tar slut. De kan till och med vilja se modern 

död.413 Goda barn liknas vid tranor, som tjänar och ger sina föräldrar 

mat när dessa blivit sjuka och gamla, tappat sina fjädrar och inte orkar 

flyga längre.414 Det finns också barn som är som gripen; han föder sina 

gamla föräldrar en stund, men biter ihjäl dem när de ätit upp.415 

Inom barn– och ungdomslitteraturforskning finns det en diskussion 

om det grundläggande "dilemmat" att texten är skriven av en vuxen.416 

Glappet i ålder mellan författare och läsare betraktas ibland som en av 

de avgörande skillnaderna mellan barn– och ungdomslitteraturen och 

                                                        
412 "Thy min kære win giff swo thinom barnom at thu behalder nokot sielfwer/Somlik æro the 
barn som liknas magho widh hundin/mødho for honom/Hon dragher oc slepar han wf enom 
winkil oc j then andra/oc giter ekke tholt at honom tilkomber nokot ont/Swa kæra hafwer hon 
sina vnga/Æn førsta hunden wardher stoor oc gamal // fforgøter han allan then kerlek ther 
modhrin hafwer honom bewist/Oc hafwer thaa een fræmadha hund swa kæran som henne/Oc 
bitz swa wel mz sinne modher vm eet been swa som mz enom fræmadha hwnd Swa gør mang 
ond mønniskia/hon forgæter rasklika allan then kerlek ther modhrin hafdhe henne bewist som 
hona hafwer fram fostrat mz storum kerlek/oc vpføt mz store sorgh oc mødho Oc hafwer tha 
ena fræmadha mænniskio swa kæra som sina modher/Oc kifwar swa rat mz henne om eeth 
flæthio thing som enom fræmadha/The barn swa gøra liknas widh hunda". Henning 1954, s. 
207. 
413 "Thz liknas oc somlikin barn widh ræfwin/Æ mædhan modhrin hafwer myølk j brys-
teno/tha sugha ræfs vngane/Æn førsta modhrin hafwer enga myølkena rifwa the hænna spina 
oc bita hona fran sik/Swa gøra somlik barn/Æ mædhan modhrin hafwer nogh them gifwa/tha 
hafwa the hona kæra/æn swa brath gafwan ændas/ær kerlekin vte/Oc tha sagho the gerna 
modhrena dødha" Henning 1954, s. 207. 
414 "Somlik barn æro oc liknadh widh tranona/fførsta hænna forældra wardha gambla/eller the 
muta oc fælla fiædhrana/oc gita ekke flughit/Tha fødha the vngo the gambla/oc føra them 
thera mat/Swa göra all godh barn som thiæna sinom forældrom oc ælska them tha the æro 
krank oc gamul" Henning 1954, s. 207. 
415 "Somlik barn liknas oc widh gripin/Han fødher wel sina foreldra nokra stwnd/Tha the 
wardha gamul/Oc thentidh han Seer at the gita wel ætit/Fforthryter th honom Oc biter them j 
hell/Swa gøra somlike widh sina forøldra/The fødha them wel nokra stwnd/Oc thentidh the 
see at the gita lifwat/fforthryter thz them/Oc onska them altidh dødhin" Henning 1954, s. 207–
208. 
416 Rose 1984, s. 1–2. 
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vuxenlitteraturen.417 Det finns ett tydligt föräldra– och vuxenperspek-

tiv i exemplen ovan, en distansering mellan den vuxne berättaren och 

den unga mottagaren. Barn beskrivs som "de andra", där det läggs 

särskild tonvikt vid det möjliga hot mot föräldern som barnet utgör, 

samtidigt som undervisningen riktas till den unga narraten. Det upp-

står en dissonans, men det är också ett exempel på det som nämnts 

tidigare, att barnuppfostran är en del av en allmänbildande undervis-

ning. 

Enligt ovanstående exempel kan barn bli "onda" trots att de har fått 

en bra barndom. Det verkar vara en motsägelse. Min tolkning är att 

den bemyndigande idén om barnets kompetens finns som en implicit 

underton. Om barn och unga kan lära sig se när vuxna gör fel har de 

också ett ansvar för vad de själva gör. Barn kan vara självständiga nog 

att inte följa sina föräldrars goda råd eller exempel och de kan vara 

otacksamma. Maktförhållandet ändras med åren; den vuxne förlorar 

sin överordnade ställning på grund av ålder eller sjukdom. 

Avsnittet med djurliknelserna kan tolkas som en uppfostringsin-

struktion tillägnad föräldrar, men i det här fallet är det särskilt tydligt 

att texten trots allt riktar sig till en ung mottagare. Avsnittet avslutas: 
Mit kæra barn swa skalt thu engalund gøra/fformatte thu gifwa 
thinom forøldrom thin eyghin lykama til fødho thz burdhe thik 
wel at gøra/ffor thy thu est aff them til werldinna fødder 418 

Här vänder sig berättaren direkt till narraten, som med dessa ord tyd-

ligt placeras i kategorin "barn", det vill säga i barnets underordnade 

subjektposition, trots att avsnittet inleds med en kommentar som tycks 

                                                        
 
417 Se t.ex. Maria Nikolajeva, The Rhetoric of Character in Children's Literature av, 
Scarecrow Press, Inc. Lanham, Maryland, and London 2002, s. xi. 
418 Henning 1954, s. 208. 
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vara riktad till en förälder: "Thy min kære win giff swa thinom 

barnom at thu behalder nokot sielfwer".419 Denna dissonans och paral-

lella adressering kan upplevas som förbryllande, men behöver inte 

vara ett tecken på ambivalens. Den unga narraten/läsaren/mottagaren 

förväntas bli förälder någon gång i framtiden och behöver därför kun-

skap om föräldraskapet.  

Begreppet barn kan vara ett relationellt begrepp.420 Vi är alltid barn 

till våra föräldrar. Relationen kan ibland vara viktigare att betona än 

åldern. Det säger något om ett förväntat dominansförhållande. Det 

innebär inte att åldern är borträknad ur ekvationen. Det är i barndomen 

som det är nödvändigt att etablera relationerna inom generationshie-

rarkin. Att etablera barns lydnad gentemot sina föräldrar och andra 

vuxna kan ses som en förutsättning för socialiseringen. Undervisning 

och fostran i barndomen är etablerad som idé i Siælinna thrøst, både i 

inledningen, i exempelberättelser och genom dialogens föräldraråds-

modus. Dialogen utgör också en performativ illustration av hur unga 

ska undervisas.  

Didaktiskt sett är avsnittet anmärkningsvärt. Tranexemplet kunde 

ha framhävts mer för visa att det är så man bör göra. Så görs inte här. 

Det goda exemplet har placerats näst sist. Dispositionen skulle kunna 

vara slumpmässig, men det är tveksamt. Det finns en allmänt hållen 

slutkommentar som uppmanar barnet att ge sin egen kropp till föräld-

rarna och inte handla som i det sista, avskräckande exemplet, men det 

görs ingen återkoppling till liknelsen med tranorna. Läsaren/narraten 

förväntas alltså kunna avgöra vilket av dessa uppradade exempel som 

                                                        
419 Henning 1954, s. 207. 
420 Se Halldén 2007, s. 38.  
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är värt att ta efter. Det tycks vara en genomgående strategi i Siælinna 

thrøst.  

Det finns didaktiska kommentarer, men texten har ändå en jämfö-

relsevis låg, didaktisk densitet. Tilltron till den narrativa didaktiken 

kan anas genom att kommentarerna har minimerats. Det ger ett intryck 

av att det finns en större tro på läsarens kompetens än i texter med hög 

didaktisk densitet. 

Ett liknande budskap, men inte lika dubbeltydigt, finns i Insignis 

Adolescentia: 
 Beslut til the vnga. 
J Skrifften haffuer Gudh befalt at stena 
    The Barn som äre Föräldrar til mena. 
Then vngdom som gambla gärna wil tugga 
    Skal korpen wid bäcken ögnen vthhugga 
Som ock the vnga Örnar vpfräta / 
    The Barn som Fader och moder förgäta. 
Cuculus ingrato corrucam devorat ore, 
    Visceribus matris se saturare studens. 
Betencker medh hwadh sorg och möda/ 
    Föräldrarna måste Barnen föda/ 
Huru the ock medh swett och fara/ 
    Myckit sambla och åt Barnen spara: 
Hedningar räkna för synd och skam/ 
    Utan wördning komma til åldriga fram. 
Thet wil tigh vngdom intet höfwa/ 
    Någen åldrigh med föracht bedröfwa. 
Thet Absolon war en olydigh Son/ 
    Kom honom på fall och ingen mon. 421 

Här framförs budskapet att barnen är skyldiga att vara tacksamma och 

respektera sina föräldrar och andra äldre. Det är kraftiga uttryck och 

motiv som används, som slår fast de ungas underordnade roll och 

skyldigheter. I texten hänvisas till Bibeln om att barn som orsakar 

föräldrar skada (men) begår en så svår synd att barnet ska stenas. Här 

                                                        
421 Rudbeckius 1624, Insignis adolescentia, 30 verso. 
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finns en hänvisning till Absaloms våldsamma öde i 2 Sam 18.14–17.422 

Tolkningen att barn ska stenas är tveksam utifrån Bibeltexten, som 

även skildrar Davids sorg över sonen Absaloms öde. Texten hävdar 

däremot budskapets auktoritet och nödvändigheten av läsarens ideolo-

giska underkastelse. Påpekandet att till och med hedningar anser att 

det är synd och skam om unga inte närmar sig äldre med vördnad un-

derstryker budskapets självklarhet.  

I Thet qwinlighe könetz lustgård berättas att konung Cyrus bjuder 

fruar och jungfrur (unga flickor) på en aftonmåltid. Alla låter de sig 

behagas av kungens "Skämt och Greep", utom en; en ung flicka från 

Jonia som heter Phocias.423 Hon gömmer sig och vill inte komma fram 

när kungen ropar på henne. Kungens kammartjänare gör sitt bästa för 

att locka fram henne, varpå hon säger till honom at "then skulle 

gråta/som henne rörde."424 Hennes ohövlighet fördöms av de andra 

jungfrurna, men kungen, som får veta litet mer om flickan av några 

kvinnor som sitter i närheten, ler och säger att "ingen ädlare ährligare 

och kyskare är/än äfwen thenna/som ställer sigh så plump och frem-

mande" och han kallar henne därefter för "then Wijse".425 Ett beteende, 

som här kallas plumpt och främmande, blir acceptabelt därför att det 

finns en förklaring som bottnar i ett dygdesamt beteende. Kungen tol-

kar flickans envishet som visdom och han framstår givetvis som en 

klok förebild, därför att han ser bortom det yttre beteendet. 

                                                        
422 Rudbeckius 1624, Insignis adolescentia, 30 verso. Absalom gör uppror mot sin far kung 
David och mördas sedan av Davids män, mot Davids begäran att de skulle gå varsamt fram. 
Därefter kastas kroppen i en grop och man kastar stenar som bildar ett stenröse över honom. 2 
Sam 18.14–17. 
423 Albertinus/de la Cerda 1645, s. 160–161. 
424 Albertinus/de la Cerda 1645, s. 161. 
425 Albertinus/de la Cerda 1645, s. 161. 
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Scenen problematiserar hövlighetens konventioner. Om man ska 

förmulera ett budskap utifrån exempelberättelsen kan man säga att 

dygd och visdom går före sociala förväntningar, olydna-

den/oartigheten blir i sammanhanget förebildande. En konsekvens av 

en sådan tes är att sociala konventioner kan – och kanske måste – ifrå-

gasättas. Det innebär inte att de sociala konventionerna upphävs, men 

problematiseringen av dem medför att läsaren måste ta ställning och 

veta när det är lämpligt att agera självständigt. Mest framträdande är 

den operativa strategin att skapa reflekterande situationer och därmed 

ett vidgat, kritiskt tänkande hos läsaren. 

 

6.4 Samvetet – auktoritär kontroll eller bemyndigande? 

Engelska forskare har kallat 1600–talet för samvetets tidsålder, ef-

tersom begreppet var centralt för att upprätthålla den rådande sam-

hällsordningen. Enligt Carola Nordbäck gäller det i allra högsta grad 

även i Sverige.426 I Een sköön och härligh Jungfrw Speghel nämns 

ordet samvete ("samwett" eller "samwet") vid 17 tillfällen, vilket vitt-

nar om begreppets betydelse.427 Och det står i Kyskheets spegel: 
   Til thet fierde/när man wil wistas vthi alle Laagh och Gi-
lie/affbijda ytterste Nattdansen/göra kunskap medh lättfärdighe 
och ährelöse Personer.   Ach/tijt går mongen vng Menniskia 
medh en helbregd och karsk krop och gåår ther ifrån medh itt 
ondt Samwet: Mången mister ther mera/än han sedan åter finna 
kan: Mong Jungrw borttappar vppå slijke skökiedansar sin 
ährekranß/och wåghar sin kyskheet vthi en skans.428 

                                                        
426 Carola Nordbäck, Samvetets röst. Om mötet mellan luthersk ortodoxi och konservativ 
pietism i 1720–talets Sverige, Skrifter från institutionen för historiska studier 8, Umeå univer-
sitet, Umeå 2004, s. 141. 
427 Porta 1591, t.ex. 3 verso, 8 verso, 17 recto. 
428 M. Sachs, Kyskheets spegel Alle Christelige Vngerswenners och Jungfrugers. Hwaruthin-
nan then Edle Dygden/Tucht och Kyskheet/vthi Josephs exempel beskrifwen/och genom then 
hwijte Liliones lijknelse herlighen affmatat warder, övers. och förord Erico Schrodero, Jgna-
tium Meurer, Stockholm 1622, 90 verso–91 recto. 
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Citatet inleds med ett påstående att det inte är bra att umgås där fest 

("Laagh och Gilie") och dans förekommer, eftersom man kan hamna i 

dåligt sällskap. Därefter följer en förklaring att unga människor kan gå 

dit med en frisk och sund kropp, men gå därifrån med ett ont samvete. 

I slutet av citatet finns exempel på konsekvensen; unga flickor kan 

förlora sin oskuld ("ährekranß"). Läsaren ska skrämmas till återhåll-

samhet.  

Förebildningen av budskapet om samvetet behandlas inte som en 

enkel devis, som kan läras in genom upprepning. Att lägga ett ansvar 

på de unga att ha ett samvete kan ses som ett sätt att försöka utöva 

auktoritär kontroll över individen, samtidigt som det är ett bemyndi-

gande. För att samvetet ska fungera som rättesnöre krävs att individen 

väljer att anamma normerande värderingar och följa dem. Det som 

ligger implicit i texten är att den som har fått kunskapen, som vet vad 

som är rätt och fel, också har ett personligt ansvar, blir bemyndigad. 

 

6.5 Vuxna som förebilder 

Vuxna används ofta som förebilder för unga i förmodern litteratur. 

Det kan vara helgon, martyrer, bibliska karaktärer, kyrkofäder eller 

andra fromma personer, riddare, kungligheter eller kända hjältar ur 

antikens historia eller mytologi. Även scener som skildrar en situation 

mellan vuxna kan förmedla subjektpositioner till unga. När det uppstår 

en konflikt mellan vuxna ställs frågor om förebildning, makt och soci-

al hierarki på sin spets. Vem är mest trovärdig som förebild? Vem har 

det moraliska övertaget? Kontrakonventionella attityder och subjekt-
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positioner kan förmedlas indirekt. Det finns förstås också en möjlighet 

att unga identifierar sig med "fel" vuxen som utövar makt, eller med 

en vuxen som framställs som ett avskräckande exempel. Det är också 

något som diskuteras som ett problem på medeltiden, när exempelbe-

rättelsen som form och dess påverkan på läsaren ställs under lupp.429  

Många antika berättelser finner sin väg in i medeltida verk (som i 

Siælinna thrøst, Schacktavelslek och Speculum virginum). Alexander 

den store får till exempel förhållandevis stort utrymme i Siælinna 

thrøst. Den unge narraten ber att "fadern" ska berätta om Alexander, 

vilket får förklara hjältens något omotiverade närvaro i verket.430 I ti-

digmodern litteratur rekontextualiseras antikens myter och berättelser 

om historiska hjältar. De intar en given plats i den svenska litteratur-

historien under 1600–talet och behåller sin särställning under 1700–

talet. Alexander den store och Hercules var viktiga, förebildande hjäl-

tar i svensk, tidigmodern litteratur. Alexander den stores historia, 

Historiæ Alexandri Magni av den romerska historikern och retorikern 

Quintus Curtius Rufus var mycket populär. Det var även essäer om 

Alexander av den grekiska författaren Lucius Mestrius Plutarchos (ca 

46–120 e.Kr.).431 Andreas Hellerstedt påpekar att Curtius' framställ-

ning av Alexander som historiskt exemplum var "just ett sådant mora-

liskt exempel som filosofin och skolundervisningen behövde".432 Tex-

ten ansågs alltså vara lämplig läsning för unga. Det fanns flera tryckta 

versioner av Historiæ Alexandri Magni på latin. En svensk version av 

                                                        
429 Allen 2005, t.ex. s. 12–18. 
430 Henning 1954, s. 374: "Kære fadher mædhan thu nempde alexander/Jak bidher thik at thu 
sigh mik nokot aff honom oc aff hans vnder /" 
431 Andreas Hellerstedt, Ödets teater. Ödesföreställningar i Sverige vid 1700–talets början, 
Nordic Academic Press, Lund 2009, s. 121–122. 
432 Hellerstedt 2009, s. 122. 
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Alexandersagan på rimmad vers gjordes redan på 1300–talet, på upp-

drag av Svea Rikes drots Bo Jonsson Grip (f. okänd–d. 1386).433 Den 

återuppstod i fornforskaren Johan Hadorphs (1630–1693) rimmade 

och kritiserade version i en svensk upplaga 1672 (dedikation daterad 

10 juli 1659).434 Det antyds i Hadorphs förord att Grip lät översätta 

texten som indirekt kritik mot kung Albrecht av Mecklenburg. 
 "/.../ tå hans omilde Konung finge thenna Book läsa/skulle han 
lära effter Alexandri Exempel mildare umgåås med sine Un-
dersåtare/försichtigare föra sina Krijgh/som han illa begynth 
hade/och bruka i så wichtige Saaker sine trogne Mäns 
Rådh/(them han nu reda mycket förachtade /) så skulle honom 
all Tingh lyckeligare afflöpa.435 

Här avslöjas en tro på hjältens betydelse som förebild. Det är också 

möjligt att tolka förordet i en samtidskontext. Per Brahe d.y., som 

Hadorph dedicerade boken till, hade fram tills dess varit Karl XI:s 

förmyndare.436  

Peder Månssons Barnabok innehåller också påpekanden om hur en 

god kung ska vara till skillnad från en tyrann och anmärkningar om 

hur adelns barn (pojkar) ska fostras. De vuxnas moraliska tillstånd är i 

det sammanhanget viktigt.437 Trots det kan en omoralisk vuxen ibland 

tjäna som förebild i fiktionen. I Barnabok finns följande berättelse, 

                                                        
433 G.E. Klemming, Konung Alexander: En medeltids dikt från latinet vänd i svenska rim 
omkring år 1380 på föranstaltande af riksdrotset Bo Jonsson Grip/Efter den enda kända 
handskriften, Svenska fornskrift–sällskapet, Stockholm 1855–1862. 
434 Se Libris. Ytterligare upplagor finns bevarade från 1691, 1708 och 1738. Om litteraturkri-
tiken mot Hadorphs version under tidigt 1800–tal, se Peter Wieselgren, Sveriges sköna littera-
tur, en öfverblick vid akademiska föreläsningar. Andra delen; Statens sköna litteratur, G.W.K. 
Gleerup, Lund 1834, s. 462–463. Klemming anser att det gamla språket inte är korrekt återgi-
vet och att det finns tryckfel i texten. Se Klemming 1855–1862, s. 360. 
435 Johan Hadorph, Alexandri Magni historia/på swenska i rijm aff latinen in på wårt språåk 
wänd och bekostat, genom ... hr: Boo Jonszon ..., tryckt av Johann Kankel, Wijsingzborg 
1672. Opaginerat förord. 
436 Karl XI ärvde tronen 1660 vid 4 års ålder och blev myndig 1672. Han var inte road av att 
läsa. Fredrik Boye, Riksdags–Historien, ifrån 1627 til och med 1823, i sammanhang med 
samteligen landtmarskalkars porträtter; Copierade efter de Original–Taflor som förvaras på 
Riddarhuset, jemte dessa Herrars Biografier, tryckt hos Carl Deleen, Stockholm 1825, s. 126. 
437 Geete 1913–1915, s. 685–686. 
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hämtad ur den rika legendfloran om Alexander den store. Sjörövaren 

Dionides grips och förs till Alexander. När Alexander frågar varför 

han rövar svarar Dionides att han rövar med ett skepp och Alexander 

med en stor här. Han kallas rövare, medan Alexander kallas kejsare. 

Dionides drivs av fattigdom, medan kejsaren drivs av omåttlig girighet 

och högfärd. Alexander känner sig träffad av hans ord. Trots det 

fräcka uttalandet friges sjörövaren och Alexander anställer honom.438 

Berättelsens budskap är förstås att Alexander är en god förebild som 

furste. Det visas indirekt genom kritiken av furstar som i stället skulle 

ha dödat rövaren för hans uppstudsighet: "Men offte gripe the store 

röffwerene och tiuffwerne the små tiuffwerne och them vphengie vten 

miskundh."439 Författaren drar sig inte för att kalla omoraliska furstar 

för stora rövare och tjuvar.  

Det är naturligtvis inte bara Alexander som är den framvisade före-

bilden här. Handlingen i kombination med erkännandet att sjörövaren 

talade klokt har ett symbolvärde. Trots att Dionides är en fattig tjuv 

vågar han kritisera kejsaren, med livet som insats. Dionides har även 

en subversiv roll. Han står upp mot överhetens dubbelmoral och 

odygd. Kejsaren påminns om sina egna brister. Samtalet kan ur ett 

maktperspektiv ses som en gungbräda, som plötsligt och oväntat slår 

över till Dionides fördel och överläge, för att sedan väga jämnt. Att 

Alexander tar till sig Dionides kritik påvisar egenskaper som lyhörd-

het och eftertänksamhet. Det slutar med att det hierarkiska förhålllan-

det återetableras, men med ömsesidig respekt. Alexander tar Dionides 

i sin tjänst. Det budskap som kan utläsas är att det lönar sig att vara 

                                                        
438 Geete 1913–1915, s. 711. 
439 Geete 1913–1915, s. 711. 
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modig, att våga säga sanningen, även om man befinner sig i en under-

ordnad subjektposition.  

Det är ofta i glappet mellan det oväntat subversiva och det förvän-

tat konventionella som en dramatisk spänning uppstår. Det lyfter be-

rättelsen och pekar mot maktens skörhet. Den som har ett socialt över-

tag är inte alltid överordnad moraliskt sett. Läsaren förväntas dra egna 

slutsatser och utifrån sin egen förståelse av budskapet göra en bedöm-

ning. 

 

6.6 Konflikt mellan olika barndomskoncept 

Ibland kan olika idéer om barndomen krocka i en och samma text. I 

Insignis adolescentia av Petrus Johannes Rudbeckius den äldre finns 

det ett exempel på hur motstridiga idéer om barndomen uttrycks i en 

dialog. Berättelsen skildrar ett familjegräl, något som är förhållandevis 

ovanligt. Fadern berättar för modern att han tänker ge sig iväg för att 

försvara Sverige mot dess fiender. Han vill att hans 15–årige son 

Starcke ska följa med honom för att bli soldat.440 Starcke är sannolikt 

en anspelning på den fornnordiska hjälten Starkodder, som förekom-

mer i Gesta Danorum (1100–tal) av den danske krönikören Saxo 

Grammaticus (f. okänd–d. ca 1204).441 Namnets innebörd får betydelse 

i berättelsen, som för att underminera moderns protester. Modern ifrå-

gasätter nämligen varför de, både fadern och sonen, frivilligt ska söka 

sig till kriget när det är så farligt. Varför skicka sonen till en säker 

död? I moderns ögon är sonen alldeles för ung och svag, "Wår Son är 

                                                        
440 Rudbeckius 1624, Insignis adolescentia, 6 recto.  
441 Johannesson 1978, s. 149–155. Se även Klingberg 1964, s. 70 och Axel Friberg Den 
svenske Herkules. Studier i Stiernhielms diktning, Lund 1945, s. 179–180. 
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lijkwäl kleen". Hon uttrycker ilska över förslaget med orden "Nu är 

migh myckit bång".442 Föräldrarna diskuterar saken och fadern säger: 
21. Ah Hustru/tu tigh förwillar / 
    Medh honom är nu tijdh / 
Ther medh tu thetta ogillar / 
    At han skal dragha i strijdh / 
Vthi Vngdomen tå skal läras/   
  Jagh sägher thet för san/   
Aff hwilket en sedan skal ähras/  
   När en blijr wuxen Man. 443  

Sonen ska alltså i ungdomen lära sig det han behöver i framtiden, när 

han blir en "man". Här görs alltså en tydlig åtskillnad mellan ungdo-

men och att vara en vuxen man. Diskussionen tar en ny vändning när 

sonen ger sig in i diskussionen. I vers 25 kritiserar han sin mor för att 

hon inte har tillräcklig tro på Gud, som kommer att beskydda dem. 

Han säger att hon ska låta fadern ta beslutet. Han ber henne att lita på 

fadern, eftersom han, enligt sonen, är "bådhe Wijs och waken".444 Mo-

dern reagerar häftigt på sonens ord: 
26. Hwadh weetstu här til swara? 
   Ty håll igen tin mund. 
Wil en ock sielff vthi fara/ 
   Medh Fadren på en stund? 
Jagh wil tigh sätja för sanna/ 
   Spar titt vnga Lijff/ 
Til thes tu kommer til manna/ 
   Jagh sägher/hemma blijff. 445 

Här visar texten att modern inte är redo att ge upp sin auktoritet. Hon 

lämnar inte något utrymme för diskussion med sonen. I hennes ögon 

är han bara ett barn och måste göra som hon säger. Hennes misstag är 

givetvis en del av textens didaktiska strategi. Modern missbedömer 

sonens subjektposition. Hennes nedlåtande sätt mot sonen tänder hans 

                                                        
 
442 Rudbeckius 1624, Insignis adolescentia, 6 recto–7 recto, citat 7 verso. 
443 Rudbeckius 1624, Insignis adolescentia, 7 recto. 
444 Rudbeckius 1624, Insignis adolescentia, 7 recto. 
445 Rudbeckius 1624, Insignis adolescentia, 8 recto.  
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rebelliska och självständiga låga, stärkt av faderns initiativ och stöd. 

När en vuxen karaktär har ett nedlåtande sätt gentemot en ung person i 

litteratur för unga är det ofta ett tecken på ett förestående misslyck-

ande. Starcke försöker ta kontroll genom att uttrycka sin vilja: 
28. Jagh gör min Fadher käre/ 
   Moor ware blijdh eller wredh/  
Som rijket och j begäre/ 
   Lärer Krijgzbruk och sedh/ 
The måghe bliffua här hemma/ 
   Och i Huset öffua sigh/  
Som spinna/wäffua och sömma/ 
   Fältet behaghar migh.  
29. Ehwart som j willie draghe/ 
   Tijt fölier iagh ock så/  
Jagh beder/migh medh idher tag!  
   Ah gerna wil iagh gå/  
Til Krijget wil iagh fara/ 
   At öffuas ther vthi/  
Wil Gudh migh Lijfwet spara/ 
   En man wil iagh blij. 446 

Modern ger sig naturligtvis inte utan strid. Hon svarar bland annat: 

"Tijgh hör tu thet vnge dåre/ Hwadh swarar tu här til/ Tu weetst ey aff 

then fahra Eller hwadh som tu wil."447 Det är ett avfärdande av sonens 

argument. Sonen är enligt modern en dåre, som varken förstår faran 

eller sin egen vilja. Fadern, som tycks ha fått nog av diskussionen, 

vänder sig direkt till sonen och säger att de ska gå tillsammans så att 

sonen kan få utbildning: "Nu äre tin Läre åhr".448  

Dialogen kan ses som ett uttryck för en genuskonflikt. Modern 

tvingas ge sig, trots starkt motstånd. Skildringen visar också att mo-

dern inte underkastar sig lättvindigt, utan argumenterar hetskt. Hon 

representerar dock ett "lägre" ideal, eftersom hon värnar om sig och 

                                                        
446 Rudbeckius 1624, Insignis adolescentia, 8 recto och verso.  
447 Rudbeckius 1624, Insignis adolescentia, 8 verso (vers 30). 
448 Rudbeckius 1624, Insignis adolescentia, 8 verso–9 recto (vers 31–33), citat 8 verso (vers 
32).  
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sin familj, medan det högre goda är att offra sig för sitt land och vinna 

ära. Fadern vänder sig mot slutet direkt till sonen över moderns hu-

vud, eftersom han inte får sin frus stöd. Kvinnan tillfrågas, men när 

det kommer till kritan är det mannens ord som gäller. Faderns sätt att 

avfärda modern och hennes åsikter kan tolkas som en maktdemon-

stration gentemot kvinnan, som sedan förstärks av berättarkommenta-

rer om kvinnors opålitlighet. Rudbeckius avslutar avsnittet med en 

sammanfattning av berättelsens lärdomar, där det bland annat sägs: 
[Avsnittsrubrik:] 5. Om Qwinne sagor. 
39. När Qwinnor på Gathan komma/ 
          Märck huru tå tilgår/ 
Sina gäß the ey hemma glömma/ 
          All ting man weeta får: 
Vthi sqwaller och mång sagha/ 
          Vchan all skäl och grund/ 
Stå the som Gæß och klagha/ 
          Nötandes tijdh och stund.449 

Kvinnor på gatan är alltså som klagande gäss, som skvallrar och lju-

ger.450 Fadern i berättelsen är dock inte en konsekvent representant för 

denna kvinnosyn, eftersom han trots allt vill ha sin frus tillstånd och 

argumenterar för sin sak. Dessutom är det sonens inlägg i diskussion-

en som blir avgörande för dess utgång.451 

Konkurrerande barndomskoncept synliggörs genom dialogen. Var-

ken fadern eller modern anser att Starcke är vuxen. Han ska bli "man" 

och är inte gammal nog att fatta beslut själv. Inte ens den 15–åriga 

sonen ser sig själv som en vuxen man. Han säger att om Gud sparar 

hans liv kommer han att bli en man, "En man wil iagh blij".452 Faderns 

                                                        
 
 
449 Rudbeckius 1624, Insignis adolescentia, 10 recto. 
450 Rudbeckius 1624, Insignis adolescentia, 10 recto. 
451 Rudbeckius 1624, Insignis adolescentia, 9 recto och verso (vers 34–35). 
452 Rudbeckius 1624, Insignis adolescentia, 8 verso (vers 29).  
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förslag att sonen ska bli soldat representerar ur sonens perspektiv en 

lockande tanke om att de tidiga barndomsåren kan vara över, att vux-

entiden närmar sig och med den en möjlighet till frihet från hemmets 

arbete, rutiner, regler och underkastelse. Starcke säger att han hellre 

lär sig krigsbruk och sed än att "spinna/wäffua och sömma".453  

Skildringen av Starcke illustrerar ungdomstidens dilemma: å ena 

sidan behovet av att räknas, att få uttrycka en egen vilja och bli erkänd 

som en vuxen, å andra sidan beroendet av föräldrarna, behovet av att 

ha föräldrarnas stöd. Även om fadern mot slutet behandlar Starcke 

som en vuxen och "bemyndigar" honom innebär det inte att han ser 

pojken som en vuxen. Det är viktigt att skilja på dessa två förhållan-

den, eftersom det ena handlar om en didaktisk taktik och det andra om 

en värdering. Det är en sak att behandla ungdomar som vuxna, för att 

det är så vuxna får ungas respekt och lydnad. Det är något helt annat 

att betrakta barn och ungdomar som vuxna (adulteration), vilket är en 

värdering av ett helt annat slag. Om fadern betraktat Starcke som 

vuxen hade han inte behövt diskutera saken med modern över huvudet 

på sonen i början av dialogen.  

Skillnaderna mellan föräldrarnas barndomsuppfattningar ligger i 

deras respektive intressen och perspektiv, om hur pojken bäst bör upp-

fostras och betydelsen av krig och ära. De har också olika uppfatt-

ningar om sonens kompetens och mognad. Fadern tycker att han är 

gammal nog att bli soldat och "man", medan modern har en helt annan 

åsikt. De två föräldrakaraktärerna som skildras i Rudbeckius' text 

tycks dock ha barnets bästa i åtanke när de argumenterar för sina re-

spektive ståndpunkter.  

                                                        
453 Rudbeckius 1624, Insignis adolescentia, 8 recto (vers 28).  
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6.7 Barn som förebilder 

I legenden om St. Ansgar, S. Ansgarii lefverne (svensk översättning 

under andra hälften av 1400–talet) av Rimbertus berättas att en ung 

pojke vid namn Fulbert, som går i den skola där Ansgar är skolmäs-

tare, slås dödligt hårt i huvudet av en annan pojke. En skoltavla an-

vänds som tillhygge. Ansgar blir förstås mycket upprörd över händel-

sen. När pojken dör ligger Ansgar och sover. Han drömmer att poj-

kens själ lämnar kroppen och i drömmen ser han pojken komma till 

himmelriket och förenas med martyrerna. Genom drömmen förstår 

Ansgar att pojken belönas med martyrstatus tack vare sitt tålamod; att 

pojken tåligt hade uthärdat smärtan han fick av skadorna, att han hade 

fortsatt att älska "sin brodhir" i döden och bett för pojken som dödat 

honom.454  

Det som är anmärkningsvärt är att det är en berättelse om en vanlig 

pojke, som först genom en dröm får martyrstatus. Det är vanligare 

med exempelberättelser om unga helgon/martyrer eller helgons barn-

dom.455  Berättelsen representerar en genre, fromma barn som görs till 

förebilder för andra barn och vuxna. Företeelsen att hylla vanliga dö-

ende/döda barn har beröringspunkter med den martyriologiska tradit-

ionen, som senare används och förnyas i den puritanska och pietistiska 

barn– och ungdomslitteraturen på 1600– och 1700–talen.456  

                                                        
454 Robert Geete, Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken efter gamla handskrifter, 
Samlingar utgifna af Svenska Fornskrift–sällskapet, Kungliga boktryckeriet, Stockholm 1902, 
s. 15–16. 
455 Se även Anders Jarlert, "Den bakvända välviljan – om barnet i den europeiska kyrkohisto-
rien", Barnet i kyrkohistorien, Hilding Pleijel symposium, red. Anders Jarlert, Lund Univer-
sity Press, Studentlitteratur, Lund 1998, s. 10. 
456 Se t.ex. Collin 1729. 
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Collins nämnda martyrbok har inte översatts i sin helhet till 

svenska, men två berättelser ur den ingår i Andelig Exempel-Bok För 

BARN, exempel 30 och 31. Den ena handlar om en protestantisk pojke 

som dör martyrdöden under reformationen, den andra om den lilla 

pojken Cyrillus från Cæsarea som dog martyrdöden på 200–talet. Det 

faktum att en klassisk martyrberättelse från 200–talet har infogats i 

Andelig Exempel-Bok För BARN visar att det finns en äldre konvent-

ion som den svenske översättaren Olof Rönigk vill knyta an till. Det 

står ingenting om martyrskapet i rubriken. En förklaring kan vara att 

det var kontroversiellt att publicera en katolsk martyrberättelse i den 

karolinska ortodoxins Sverige, där sträng censur tillämpades. Att 

boken dessutom hade kopplingar till pietismen och att konventiklar 

(bönemöten i hemmet, som var förbjudna) skildrades i berättelserna 

sågs inte heller med blida ögon. Det var sannolikt anledningen till att 

Stockholms stads konsistorium, som var den censurerande myndighet-

en, ansåg att boken "hafva smak af Fanaticismo och således ej kan 

tillåtas att tryckas."457 Trots tryckförbudet 1745 trycktes boken redan 

året därpå, utan det skriftliga tillstånd från Stockholms stads konsisto-

rium som borde ha infogats i boken. 

Cyrillus finns upptagen i den katolska helgonkalendern den 29:e 

maj. I The Book of Saints (1989) uppges att: 
Cyril (St) M. 
d.? 251    A boy of Caesarea in Cappadocia, who embraced 
Christianity without his father's knowledge. He was turned out 
of his home, arrested and put to death.458 

                                                        
 
457 Albin Hildebrand, Stockholms Konsistorii Acta och Protokoll, Kyrkan och Skolan, 13 
(1741–1745), otryckt handskrift, inbunden 1954, s. 566. Se även Paulin 2011:2, s. 28–38. 
458 The Book of Saints. A Dictionary of Servants of God canonized by the Catholic Church. 
Compiled by the Benedictine monks of St Augustine's Abbey, Ramsgate, A & C Black, Lon-
don 1989, s. 146. Beteckningen "M." står för martyr. 
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Det bör vara den martyr som skildras i exempelberättelsen. Collin har 

hämtat berättelsen ur "Ruinart. Act. Mart. p. 245–247".459 Det är ett 

tidigt textkritiskt verk; Acta primorum martyrum sincera et selecta /.../ 

(Paris 1689) av den franska kyrkohistorikern Theodore/Thierry Ru-

inart (1657–1709).460   

Rönigks översättning anger inte pojkens ålder. Enligt Collins in-

gress var han 10–11 år gammal.461 Berättelsen används i två helt olika 

sammanhang. Hos Collin är det här bara en av många likartade berät-

telser, men hos Rönigk är berättelsen unik, vilket markeras av hans 

intresseväckande ingress: 
Om en Hednisk Faders Christeliga son, som heldre utwalde 
Christi förakt, smälek och döden, än thenna werldenes 
håfwor.462  

Cyrillus trotsar sin hedniske far genom att omvända sig till kristendo-

men.463 Fadern blir mycket upprörd. Föräldrarna, i synnerhet fadern, 

framställs som orimligt grymma. De misshandlar sonen för att han 

"måtte uti thes siäl utsläcka nådenes gnista", det vill säga för att Cyril-

lus skulle ge upp sin tro på "nåden". I vers tre omnämns också "swår 

förföljelse och ändteligen en plågosam död".464 Det syftar på pojkens 

                                                        
 
459 Collin 1729, s. 156, fotnot (s). 
460 The Catholic Encyclopedia, Encyclopedia Press 1913, s. 223. 
461 Jfr Collin 1729, s. 156: "Cyrillo, einem jungen Knaben, wie auch erlichen 10 und 11 jähri-
gen Kindern."  
462 Janeway/Rönigk 1746, s. 275. 
463 Pojkens omvändelse omtalas i den andra versen som lyder: "Samma stads inwånare kunde 
ej, utan häpenhet, se thenna piltens ogemena frimodighet: ty HErren war med honom, och 
kämpade uti honom. Han hade altid Christi namn, såsom i hiertat, så ock uti munnen, och 
bekände uppenbarliga, at han, igenom thes kraft, war rörd och omwänd worden." 
Janeway/Rönigk 1746, s. 275. 
464 Janeway/Rönigk 1746, s. 275–276: "3. Thetta tilskyndade honom nu, å thes otrogna faders 
sido, et dödeligit hat, en swår förföljelse och ändteligen en plågo–sam död.  Han blef, för sin 
tro skul på HErran JEsum, af sina föräldrar icke allenast hårdt bannad och hotad, utan ock ofta 
slagen och stupad med ris, at the  måtte uti thes siäl utsläcka nådenes gnista; dock aktade han 
hwarken hotelser eller slag, utan led altsammans med tålamod, war jemwäl redo och willig, at 
utstå ännu mera för sin kära HErras Christi  skul. " 
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förestående martyrdöd.465 De ord som betecknar den troende pojken 

har däremot starkt positiv laddning. Han "led altsammans med tåla-

mod" och orden "redo och willig, at utstå ännu mera" tyder på att hans 

uppoffring kan uppfattas som ett medvetet, frivilligt val.466  

När föräldrarna inte lyckas få sonen att överge sin tro förvisar de 

honom från hemmet och gör honom arvlös. Stadens domare tar sig då 

an fallet. Han hotar pojken med tortyr och när det inte hjälper försöker 

han locka honom med att hans far ska förlåta honom och att han då 

ska bli faderns arvtagare igen.467 Pojken svarar: 
/.../ Jag frögdar mig, at jag, för trones skul, blifwer så öfwerfal-
len och bannad. Ty när jag blifwer af menniskom förskuten, så 
skal Gud mig wiβerligen uptaga. Jag räknar thet för en förnö-
jelse och stor lycka för mig, at jag skal blifwa beröfwad mins 
faders hus i thenna werlden: ty jag warder ther borta et större 
och långt bättre bekommandes. Jag begifwer mig gerna och 
willeliga uti brist och fattigdom; på thet jag må blifwa delaktig 
af the ewiga håfwor. Jag fruktar mig intet för en oskyldig död: 
ty jag ser förut, at jag therigenom kommer til et bättre lif.468 

I repliken kan vi se en av kopplingarna mellan den klassiska martyrbe-

rättelsen och andra exempelberättelser i Andelig Exempel-Bok För 

BARN. Barnet predikar i en trängd situation och framstår genom sitt 

mod, sin oskuld och orubbliga tro som en hjälte, någon som både barn 

och vuxna kan beundra. Hur gärna han utsätter sig för obehag ("gerna 

                                                        
465 Se även inledningen: "Cyrillus war en Hednisk och otrogen faders trogna och Christeliga 
barn, som uti thet tredie Seculo, i then staden Cæsarea, uti landskapet Natolien, undfick Mar-
tyr–kronan." Janeway/Rönigk 1746, s. 275. 
466 Janeway/Rönigk 1746, s. 276, se vers 3. 
467 "5. När Stads–domaren fick sådant weta, förtörnade han sig häröfwer högeligen, och lät 
honom, igenom soldater, för sig framhafwas, förmenandes, at med hård undsäjelse af pino och 
qwal kunna honom förskräcka och modfält giöra; men han måste se och förfara, at thenne 
pilten med oförskräckt hierta afhörde altsammans, och aktade sådant lidande för alsintet emot 
tron på Christum. 6. Som domaren såg, thet han med stränghet intet uträtta kunde, så begynte 
han på et annat sätt, nemligen, at, tala ganska sött och liufligen, samt gifwa goda ord, säjan-
des: Hör, min goβe lilla, jag wil tilgifwa tig altsammans, tin fader wil ock förlåta tig, taga tig i 
sitt hus, och insätta tig åter til arfwinge, om tu allenast wilt blifwa klok och ändra tig." 
Janeway/Rönigk 1746, s. 276–277.  
468 Janeway/Rönigk 1746, s. 277–278, vers 6. 
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och willeliga") och inte fruktar döden sätts i relation till övertygelsen 

om att han kommer till ett bättre liv efter döden. När domaren åter 

vädjar till pojken att han med tanke på hoten om eld och svärd borde 

bli klok och återvända till sin faders hus svarar Cyrillus: 
/.../ Hör, tu tyran! Tu hafwer giordt mig en stor skada och 
mycket ondt, at tu låtit kalla mig tilbaka. Tu hafwer uptändt el-
den förgäfwes, (om tu inbillat tig, at wilja förskräcka mig 
thermed) Tu hafwer fåfängt hwäst swärdet. Ach! thet är et 
mycket större hus, til hwilket jag skyndar (än thet, som tu mig 
förhåller) Ther äro mycket bättre skatter, än tu mig låfwar, 
therföre skyndar jag mig, at få them utaf HErranom. Giör al-
lenast rätt snart en ända med mig, at jag them så mycket förr 
bekomma må.469  

Det kan ses som den oppositionella dramaturgins klimax. Cyrillus' 

starka och föredömliga karaktär etableras utifrån skildringen av hans 

svåra barndom och hur han förblir stadig i sin tro trots alla påtryck-

ningar och sin underordnade subjektposition. Därefter trappas orättvi-

sorna upp tills han säger ifrån med auktoritet, i kraft av sin tro och sin 

oskuld. Det som börjar som en fader–son–konflikt får även en annan 

innebörd. Stadsdomaren tar på sig rollen som fostrare, men pojken 

vänder sig i det här stycket direkt till honom och kallar honom ty-

rann.470 Tillmälet tyrann förekommer då och då hos Collin. Uttryck 

som anklagelsen "Tu hafwer giordt mig en stor skada" och förring-

ande kommentarer som "om tu inbillat tig" och "Tu hafwer fåfängt" 

gör genmälet till ett uttryck för en aggressiv och självsäker urladd-

ning.471 Tidigare har Cyrillus utstått misshandel och orättvisor samt 

har predikat.  

Den kraftfulla repliken avfärdar tolkningar av pojken som ett offer 

för omständigheterna. Här säger han ifrån till en myndighetsrepresen-

                                                        
469 Janeway/Rönigk 1746, s. 279, vers 8. 
470 Janeway/Rönigk 1746, s. 279, vers 8. 
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tant och framstår därmed inte bara som en envis pojke som försvarar 

sin övertygelse, utan som någon som hävdar sin rätt till sin personliga 

tro i ett samhälle där något sådant inte är acceptabelt. Parallellen till 

bokens samtida kontext – den karolinska ortodoxins Sverige, där piet-

ismen och andra frikyrkliga grupperingar var förbjudna – är given. 

Tydligheten i denna subversiva tendens, som förvandlar textens inne-

börd till överförbar och farlig samhällskritik, saknar motstycke i nå-

gon av de andra av bokens exempelberättelser. Det är ett utomordent-

ligt exempel på hur äldre berättelser kan dammas av och rekontextua-

liseras.  

Mot slutet skildras hur de omkringstående blir så gripna av pojkens 

ord att de gråter. Han fortsätter att predika om att de ska fröjdas med 

honom och avslutar sitt tal med orden:472 
/.../ J weten intet, hwad för et hopp jag hafwer; Ach ! låter mig 
dock, igenom marters–döden, mitt lopp fullborda.473  

Villigheten i akten är en förutsättning för martyrdödens upphöjdhet. I 

ovanstående citat befäster texten att det handlar om ett frivilligt val 

och orden "mitt lopp fullborda" knyter an till konventionen om mar-

tyrdöden som en "nödvändig" rekonstruktion och glorifiering av Jesu 

död. Det är en anspelning på Jesu sista ord på korset: 
/.../ Jesus visste att nu var allt fullbordat, och för att skriftordet 
skulle uppfyllas sade han: »jag är törstig.« Där stod ett kärl 
som var fyllt med surt vin. De satte därför en svamp som dop-
pats i det sura vinet på en isopstjälk och förde den till hans. När 
Jesus hade fått det sura vinet sade han: »Det är fullbordat.« 

                                                                                                                                  
471 Janeway/Rönigk 1746, s. 279, vers 8. 
472 "9. Tå the omkringstående thetta hörde, gick thet them så til hiertat, at the intet kunde hålla 
sig ifrån tårar; men pilten sade til them: J skolen frögdas och wara glade, samt beledsaga mig 
med  jubilerande til pinan; Ach!  J förstån intet, uti hwad för en stad jag nu skal komma;" 
Janeway/Rönigk 1746, 4.30.9, s. 279. 
473 Janeway/Rönigk 1746, s. 279, vers 9. 
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Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. (Joh. 
19.28–30)474 

Bibelreferensen bekräftar Cyrillus' martyrstatus och hans död som en 

performativ rekonstruktion av Jesu död. Med döden – och fullbordan-

det med den – är cirkeln sluten och spekulerande berättarkommentarer 

om andlig belöning efter döden blir överflödiga.  

Memorering är en del av repetitionsmetodikens idé. Det innebär i 

sammanhanget en tro på att kunskap och ett föredömligt beteende kan 

läras in genom upprepning, tills det upplevs som naturligt och blir en 

vana.475 Det ger Janeway uttryck för i ett förord riktat till vuxna: 
Jag beder eder, upmunter them til the fromma barns efterföl-
jelse, whilkas exempel i thenna bok äro til at läsa. Låter them 
thetta läsa hundrade och flera gånger, och gifwer sedan akt, 
huru the härigenom blifwa rörde; fråger them, hwad the tycka 
om theßa barnen, och om icke the jemwäl önska, at blifwa såd-
ana?476 

Vuxna uppmanas att uppmuntra sina barn att följa de fromma barnens 

exempel. Man skulle kunna säga att devisen "upprepning är kunskap-

ens moder" är mycket väl tillämpad som detta verks mest domine-

rande, didaktiska tes. Inte nog med att barnen ska läsa boken hundra 

gånger och utfrågas om den; nästan alla berättelser i Andelig Exempel-

Bok För BARN har exakt samma strukturella uppbyggnad. Där finns 

samma typ av predikningar av huvudpersonerna och huvudpersoner-

nas död beskrivs på ett likartat sätt, med endast några få undantag. 

Berättelsernas struktur följer "nådens ordning" (ordo salutis), det 

kristna livets faser.477  

                                                        
474 Jfr även med Ps. 69.22 och Matt 27.48. 
475 Kroksmark 2009, 231–232. 
476 Janeway/Rönigk 1746, s. 8–9. 
477 Nådens ordning kan variera inom olika reformerta och lutherska läror, men beståndsdelar-
na är: kallelsen, upplysningen, pånyttfödelsen, omvändelsen, rättfärdiggörelsen, den mystiska 
föreningen, helgelsen, förnyelsen, behållelsen, härliggörelsen. Se Nordisk familjebok 1914, 
band 20, s. 304. Se även Paulin 2011:2, s. 32. 
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Karaktärernas beteenden i Andelig Exempel-Bok För BARN visar 

också retoriskt sett hur trons budskap kan tillämpas i verkligheten av 

vanliga barn, vilket tyder på en föreställning om att realismen i den 

förebildande handlingen har betydelse för läsarens vilja och möjlighet 

att imitera. När berättelserna framställs som sanna är det ett sätt att 

förstärka realismen och underlätta identifikationen. Upprepningen i 

kombination med ett realistiskt innehåll ska få läsaren att uppfatta 

handlingen som naturlig och genomförbar.  

Repetitionsmetodiken i Andelig Exempel-Bok För BARN tycks ha 

ytterligare en funktion. Trettio av trettioen berättelser handlar om barn 

som dör. Sammantaget blir den estetiska effekten ett cirkulärt förlopp. 

Ett barn skildras och dör, nästa barn skildras och dör och så vidare. 

Upprepandet blir ett återupplivande, där samma upplösning och över-

gång till nästa skildring ger hopp, om och om igen. Döden blir naturlig 

och bekant. De svåra frågorna besvaras om och om igen med samma 

svar, vilket befäster budskapet att det rätta är att möta döden villigt, 

utan betänklighet, med mod och tro. 

De unga huvudpersonerna i Andelig Exempel-Bok För BARN fram-

står ofta som auktoriteter och förebilder när de i kraft av sin fromhet (i 

några fall sin omvändelse) och sin position som lidande och döende 

offer övervinner sin rädsla, predikar och tar kontroll över situationen. 

Det finns exempel på maktkamp mellan vuxna och barn i några av 

texterna, men barnen dör som föredömen.478  

                                                        
478 Se t.ex. berättelse 25: "Om en hårdnackad flicka, som likwäl blifwit omwänd och saligen 
död." Janeway/Rönigk 1746, ingress s. 246.  "7. Thet infunno sig fuller jemwäl sedan åtskil-
liga swagheter; men the kunde, igenom en kärlig förmaning, lätteligen blifwa dämpade; wartil 
man likwäl tilförene hade måst bruka en sträng aga." Janeway/Rönigk, s. 248, vers 7. Det är 
en pietistisk berättelse. 
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Något som är utmärkande för berättelserna i Andelig Exempel-Bok 

För BARN är även hur emotionella scener utnyttjas. Det är i synnerhet 

när barnen är döende som deras predikningar blir som mest gripande, 

ofta i samtal med föräldrar eller andra sörjande anhöriga.479 I flera av 

berättelserna predikar barnen för sina föräldrar om att inte sörja, som i 

exempel 11 om Susanna Bicks. Det är bokens längsta berättelse med 

totalt 70 verser. Förhållandet mellan Susanna och hennes föräldrar 

beskrivs som mycket kärleksfullt. Det gör skildringen av hennes död 

särskilt känslomässigt laddad. Citatet är bara ett av många exempel på 

Susannas predikningar till sina föräldrar: 
   10. Käraste moder, swarade hon, om än jag öfwergifwer eder, 
och J mig, så öfwergifwer oß dock Gud aldrig, ty han säger: 
Mån ock en qwinna kunna förgäta sitt barn, så at hon icke för-
barmar sig öfwer sins lifsson: Och om hon än förgäten, så wil 
jag dock icke förgäta tig. Si, uppå händerna hafwer jag upteck-
nat tig.   O rätt trösteliga ord både för moder och för barn! 
Märker dyra moder, huru fast Gud bewarar och håller sitt folk, 
at han aldeles tecknar them i sina händer. Måste jag nu än skil-
jas från eder, och J från mig, likwäl lofwad ware Gud, som 
hwarken ifrån mig eller eder wil skiljas ewinnerliga.480 

Ordet "lifsson" kan förstås som barnet som kvinnan har fött, även som 

hennes livsverk.481 Den bibeltext som åsyftas är ett tal ur Jesaja till det 

judiska folket. I modern översättning lyder texten: 

                                                        
479 Se även Paulin 2006. 
480 Janeway/Rönigk 1746, s. 97–98, vers 10. Janeways text: "10. Dear mother (said she) 
though I leave you and you me, yet God will never leave us; for it is said, Can a woman for-
get her sucking Child, that she should not have compassion on the fruit of her womb, yet will 
not I forget thee, behold I have graven thee upon the palms of my hands. O comfortable words 
both for mothers and children! Mark, dear Mother, how fast the Lord keepes and holdeth his 
people, that he doth even grave them upon the palms of his hands. Though I must part with 
you, and you with me, yet blessed be God, he will never part either from you or me." Janeway 
1676, 2.11.10 (del 2, exempel 11, vers 10), s. 27. 
481 I Karl XII:s bibel används ordet "lijfs son", se Biblia, thet är all then heliga skrift på swen-
sko; efter konung Carl then tolftes befalning medh förriga editioner jämnförd; summarier, 
och marginalier å nyo öfwersedde; concordantier, och anmärckningar förökade; nya register, 
och biblisk : tideräkning inrättade; medh mera, som företalet närmare vthwisar. Medh kongl. 
maj:tz allernådigsta frihet. Stockholm, tryckt vthi sal. Henrich Keysers tryckerij, åhr 1703. 
Faksimil på Kungliga biblioteket, Stockholm 1978, s 485. (I Karl XII:s bibel kallas Jesaja 
"Esaia".) Samma ord används i Gustav Wasas Bibel (1540–1541): "lijffs son". Se Biblia, thet 
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Sion sade: 
Herren har övergett mig,  
Gud har glömt mig. 
Glömmer en kvinna sitt lilla barn, 
bryr hon sig inte om den hon själv har fött? 
Och även om hon skulle glömma, 
glömmer jag aldrig dig. 
Nej, ditt namn är skrivet 
i mina händer, 
jag tänker ständigt på dina murar. 
De som skall bygga upp dig kommer  
skyndande, 
de som rev ner och förstörde drar bort.  
Lyft blicken och se dig omkring! 
Alla samlas och kommer till dig. /.../ (Jes. 49.14–18)482 

Liknelsen med kvinnan och barnet används i detta hoppingivande tal 

för att illustrera att även om det judiska folket kände sig övergivna av 

Gud, hade Gud inte glömt dem, på samma sätt som att en kvinna inte 

skulle kunna glömma sitt eget barn. Underförstått är det en orimlig 

tanke att en kvinna inte skulle bry sig om sitt barn. Liknelsen görs 

således till en bild av Guds förhållande till människan.  

Att Susanna får tala genom bibelcitat ligger helt i linje med att hon 

skildras som ovanligt intelligent och väl bevandrad i Bibeln och andra 

andliga texter, som hon diskuterar och citerar när hon predikar. Su-

sannas replik är retoriskt sett väl disponerad. Hon inleder med att 

lägga fast sin tes, att Gud aldrig överger människan, för att därefter 

                                                                                                                                  
är all then Helgha scrifft på swensko : tryckt i Upsala 1540-1541 : Gustav Vasas bibel. Fak-
similupplaga utg. under samverkan med Samfundet Pro fide et christianismo / med en efter-
skrift av Isak Collijn, J. Kroon, Malmö 1959–1960. Opaginerat, inga versnummer. Se Jes.49. 
482 Bibeln 2001. Se även texten i Karl XII:s bibel: "14. Men Zion säger: HERren hafwer 
öfwergifwit migh/ HErren hafwer förgätit mig. 15. Mån ock een qwinna kunna förgäta sitt 
barn/ så at hon icke förbarmar sigh öfwer sins lijfs son? Och om hon än förgäter/ så wil jagh 
doch icke förgäta tigh. 16. Sij/vppå händerna hafwer jagh vpteknat tigh: tina murar äro altid 
för migh. 17. Tine upbyggiare skola skynda sigh; men tine nederbrytare och förstörare skola 
draga sigh ther ifrå. 18. [L]Yft tin ögon up alt omkring/ och se: alle thesse komma församlade 
til tigh*" [* hänvisar till marginalia: "Esa. 60:4.", som är en ref. till Jesaja/Esaia i Karl XII:s 
bibel.] Biblia /.../ 1703, faksimil 1978, a. 485. 
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citera och tolka. I Susannas tal får liknelsen inte samma betydelse som 

i bibeltexten. Hon använder liknelsen i bokstavlig mening för att visa 

att mor och barn för evigt är sammanbundna. Även om modern skulle 

glömma henne, så skulle hon inte kunna glömma modern. När hon 

lägger orden "Si, uppå händerna hafwer jag uptecknat tig" i sin mun 

blir det en kärleksförklaring till modern.483  

Det råder ingen tvekan om att Susanna får auktoritet i förhållande 

till sin mor eftersom hon predikar "Guds ord". Hon får därmed en 

överordnad subjektposition. På ett djupare plan blir flickans predikan 

ett försök att svara på den outtalade frågan om dödens implikation, om 

avskedets förkrossande smärta. Citatet förmedlar budskap på flera 

nivåer. En är en liknelse som kan tolkas bokstavligt som en universell 

regel, att barn och mor hör ihop. En annan innebörd är att modern är 

inskriven i hennes egen hand och att de två har ett evigt, personligt 

band till varandra. " O rätt trösteliga ord både för moder och för barn!" 

utropar Susanna, vilket stöder en sådan tolkning.484 Ett tredje budskap, 

med en djupare, religiös innebörd, lägger hon fast med sin egen för-

klaring av citatet: "Märker dyra moder, huru fast Gud bewarar och 

håller sitt folk, at han aldeles tecknar them i sina händer. Måste jag nu 

än skiljas från eder, och J från mig, likwäl lofwad ware Gud, som 

hwarken ifrån mig eller eder wil skiljas ewinnerliga."485 Eftersom Gud 

aldrig är åtskild ifrån (den troende) människan är människorna i sin 

tur förenade med varandra via Gud, genom att de är inskrivna i hans 

händer.486  

                                                        
483 Janeway/Rönigk 1746, s. 97, vers 10. 
484 Janeway/Rönigk 1746, s. 97, vers 10. 
485 Janeway/Rönigk 1746, s. 97–98, vers 10. 
486 I Bibeln används händerna ofta för att beteckna handling. Man sträcker upp sina händer för 
att åkalla Gud, medan fallande eller förlamade händer symboliserar handlingsförlamning. 
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När det andliga förebildandet tar plats kan generationshierarkin 

upplösas, samtidigt som barnens unga åldrar gör deras fromhet mer 

heroisk och beundransvärd. Maktförhållandet skiftar när barn predi-

kar, eftersom barnet upphöjs.487 Men det är inte bara en fråga om sta-

tus. Barns predikningar gör den kristna retoriken mer emotionellt gri-

pande än den blir i händerna på en distanserad berättare. Det är som 

om de unga karaktärerna i egenskap av realistiska exempel och i kraft 

av sin oskuldsfullhet kan predika med en auktoritet och känsla av rea-

liserad visdom, som den vuxna karaktären eller berättaren inte förmår. 

Dessa exempel illustrerar kraften i barns ord, vilket följer den litterära 

konventionen i kristna och judiska texter att barn i kraft av sin oskuld 

kan fungera som förebilder för både barn och vuxna.488 Barns tradit-

ionellt sett underordnade subjektposition ifrågasätts och omförhand-

las. 

 

6.8 Barn som omvänder vuxna 

Berättelse tjugofyra i Andelig Exempel-Bok För BARN är en av de 

texter som hämtats från kapten Wreech. Den handlar om en svensk 

pojke i Sibirien som skriver ett brev som han ber modern ge till den 

alkoholiserade fadern. Fadern blir så taget av brevet att han förändrar 

sitt liv. 

                                                                                                                                  
(Till exempel Hes. 7.17: "Alla händer förlamas, det rinner längs alla ben." Se även Jer. 47.3.) 
Det är genom beröringen av händerna som människan under livet förenas med andra i den 
västerländska kulturen; i erkännande, glädje, sorg, närhet och inför döden. 
487 Se även Roberta Seelinger Trites, Disturbing the Universe. Power and Repression in Ado-
lescent Literature, University of Iowa Press, Iowa City 2000, s. 70. 
488 Se t.ex. olika bibelversioner av Ps. 8.2. Trots den puritanska synen på barnet som fött i 
synd skildras hos Janeway barnens oskuld som förebildande, eftersom just dessa barn är 
omvända och fromma. I pietistiska och martyriologiska berättelser om barn som predikar 
finnas det en liknande premiss.  



 
 

163 

6. Han utlät sig, med gråtande ögon, jemwäl ytterligare: Jag ser 
nu wäl, at Guds kärlek wil gerna draga mig ifrån mitt onda 
lefnads sätt, hwarmed jag ock, Gud bättre! är minom barnom til 
förargelse: i ty then käre Guden låter mig, igenom min egen 
son, förmanas.489 

Sonens uppriktiga brev tycks skapa känslor som skuld, ånger och 

skam hos mannen. Pojken framstår som en bättre människa än sin far 

och kan i kraft av detta tillrättavisa fadern. Det är inte tillrättavisning-

en eller pojkens "överläge" som drabbar fadern, utan det faktum att 

han konfronteras med att han inte är en god förebild för sina barn. 

Genom pojkens ord ser han sig själv och sin egen skröplighet. Orden, 

särskilt kraftfulla därför att de skrivs av hans egen son, blir som en 

spegel i vilken han kan se sitt egentliga jag. Det är ett bra exempel på 

barnets interaktiva roll i förhållande till föräldrar och andra vuxna. 

När vuxna konfronteras med barns och ungdomars perspektiv är det 

en annan "spegel" som sätts framför dem och manar dem att ta en ny 

titt på sig själva, än när andra vuxna har synpunkter. Det ligger något 

smärtsamt i denna självkonfrontation, som författarna utnyttjar för att 

även nå vuxna med sitt budskap: barn och ungdomar behöver bra fö-

rebilder omkring sig. 

Ett annat exempel på hur en vuxen skäms och omvänds tack vare 

barnen finns i Rönigks förord. En 108 år gammal man påstås ha haft 

ett "ogudaktigt lefwerne, och , ibland andra onda stycken , war på et 

förskräckeligit sätt begifwen uppå swärjande och then hedniska 

buksorgen."490 Då träffar han några små, fromma flickor: 

                                                        
 
489 Janeway/Rönigk 1746, 4.24.6, s. 244–245. 
490 Rönigk hänvisar till "WREECHS Historia von denen Schwedischen Gefangenen p. 533. 
⌠q." Se Janeway/Rönigk 1746, översättarens företal, s. 80. 
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/.../ En gång, tå man tydeliga märka kunde, huru Guds Ord 
trängde sig in uti thes hierta, ropade han öfwerliudt: Wi hafwe 
warit blinde.491 
/.../ Uti thetta samtalet tilstod han för mig, at han, igenom thet 
som han hört hos the små pige–barnen, i synnerhet tå the för-
hördes, blifwit första gången upwäckt, och bragt til en sådan 
eftertanka, at han hela then therpå följane natten icke kunnat 
therföre sofwa, och jemwäl ifrån then tiden i 7 weckor, betänkt 
sitt förra lefwerne, hwilket hade satt honom uti thes hierta så 
mycket til at giöra, at han, Gudi lof! alt in til thenna tid blifwit 
qwitt the tankar, af hwilka han tilförene, öfwer sina ägo–delars 
bortmistande, med mera, altid war beswärad. /.../492 

När ett barn är huvudpersonen i en exempelberättelse eller när – som i 

den här berättelsen – barn omvänder vuxna får det två konsekvenser. 

Barnet blir en förebild för andra barn och texten avslöjar en fostrande 

och identitetskonstruerande ambition. Den andra konsekvensen är att 

barnet och dess egenskaper får en jämförande funktion, det vill säga 

den vuxne kan jämföra sitt eget tillstånd med det upphöjda, oskulds-

fulla barnets. Det finns anledning att skilja dessa företeelser åt, inte 

bara därför att barn respektive vuxna har olika subjektpositioner i litte-

raturen, utan även därför att egenskaperna pekar mot skilda subjektpo-

sitioner i ett större, socialt sammanhang. Om en ung människa skildras 

som mer framstående, klokare, mer lärd eller modigare än en vuxen, 

implicerar detta ett misslyckande för den vuxne mottagare som inte 

kan leva upp till dessa ideal. Det tycks gå emot föreställningen om 

tingens ordning, närmare bestämt generationshierarkin. Barnet som 

förebild för den vuxne kan, som skildras i berättelsen ovan, skapa 

känslor av ånger, eftertanke och självinsikt hos den vuxne. Att försöka 

framkalla sådana känslor är också tecken på en didaktisk intention. 

Det framgår av den långa, innehållsdeklarerande titeln för Andelig 

Exempel-Bok För BARN: "/.../ i synnerhet til många gamlas utskäm-

                                                        
491 Janeway/Rönigk 1746, översättarens företal, s. 86. 
492 Janeway/Rönigk 1746, översättarens företal, s. 86–87. 
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mande, upmuntran til efterfölgd, och til bewis, at en rätt Christendom 

icke är i alla måtto omöjelig /.../".  

 

6.9 Den omoraliska förebilden 

Som en jämförelse och kontrast till tidigare exempel finns det anled-

ning att titta närmare på en helt annan typ av förebild än de som hit-

tills nämnts i detta kapitel. Ett inflytelserikt verk är den medeltida 

samhällssatiren Rävsagan, känd som bland annat Ysengrimus, Roman 

de Renard, Renard the Fox, Reineke Fuchs, Renard de Vos, Reyncke 

Foss. Den finns i en mängd olika versioner på olika språk i Europa.493 

Den äldsta litterära versionen anses vara Ysengrimus, ett latinskt epos 

från 1148–1149, som skrevs i en kyrklig miljö i Ghent.494 Särskilt känd 

är en version i diktform på franska från 1170–talet av Pierre de Saint 

Cloud.495 Den första svenska översättningen, Reyncke Fosz, gjordes, 

som redan nämnts, av Sigfrid Aronus Forsius 1621.496 Forsius nämner 

i sin efterskrift att han har använt både en dansk version och en platt-

tysk (av en okänd författare).497  

Boken handlar om den listiga och elaka räven, som begår hemska 

brott mot de andra djuren, men slipper undan tack vare sin manipula-

tiva förmåga. Till slut blir han skogens rikskansler. Berättelsen är ko-

                                                        
 
 
493 Kenneth Varty, Reynard, Renart, Reinaert and Other Foxes in Medieval England. The 
Iconographic Evidence, Amsterdam University Press, Amsterdam 1999, s. 23–28. Varty gör 
en utförlig redovisning av berättelsens många versioner. 
494 Varty 1999, s. 23. 
495 Varty 1999, s. 31. 
496 En dansk version hade publicerats 1555; En Ræffue Bog, i en översättning av Herman 
Weigere. Torben Weinreich, Historien om Børnelitteratur. Dansk børnelitteratur gennem 400 
år, Branner og Korch, Danmark 2006, s. 21–28. 
497 Forsius 1621, se efterskriften. 
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misk, underhållande och driver rejält med kungamakten, prästerskapet 

och rättsväsendet.  

Räven som fabeldjur i konsten (och litteraturen) har förstås en 

mycket lång historia, dels genom Aisopos' fabler, dels genom olika 

versioner av Rävsagan. I till exempel Magnus Erikssons landslag 

symboliserar räven prästerskapet i vissa illustrationer.498 I den medel-

tida konsten blir berättelsens huvudperson ibland hängd och det finns 

en tidig litterär version från början av 1200–talet där räven omtalas 

som död och får en ståtlig begravning. Det är dock först i verket The 

Trial of the Tod av Robert Henryson (ca 1460–1500), som räven 

hängs som en direkt följd av sina brott.499 I tidigare barnlitteraturforsk-

ning har det argumenterats för att versioner där räven blir straffad i 

slutet kan ses som barnlitteratur samt att berättelsen i äldre versioner 

(före 1826) inte hade ett undervisande syfte.500 Men ett moraliskt slut 

är inte nödvändigt i en barn– och ungdomslitterär text. Det framgår av 

titeln, förorden, efterskriften och förtydligande didaktiska förklaringar 

i Forsius' version att det finns ett undervisande syfte, för "godh läro, 

och lustige exempel".501 Forsius väljer alltså att framställa bokens hän-

delser som exempelberättelser. Det finns kommenterande lärdomar av 

allmänbildande karaktär och didaktiska marginalia, så att unga läsare 

inte ska missa någon viktig poäng. Det didaktiska syftet är därmed i 

allra högsta grad närvarande. 

                                                        
 
498 Se Janken Myrdal, "En handskrifts bildvärld", Den predikande räven. Arbete, skämt och 
allvar i en medeltida illuminerad handskrift, Bokförlaget Signum, Lund 2006, t.ex. s. 33, 41. 
499 Varty 1999, s. 137–138, 87–162.  
500 Klingberg 1964, s. 94, 114. 
501 Se bokens titel i bibliografin. 
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Även i Reyncke Fosz hittar vi den återkommande idén om barndo-

mens betydelse: 
[F] Örst lärer poeten/At föräldrarna skola hafwa godh acht på 
theras Barn/och vnderwijsa och vpfostra them i Gudzfruchtan 
och ährligheet/i godh tucht och läro/mädan the än vnge äre/och 
icke låta sigh behagha theras odygd/och icke see genom finger 
mz theras straff. Om Föräldrarna thetta öfwerträda/och låta 
Barnen hafwa theras wilia/så måste the see synd och skam på 
them/och ther til få swårt [i marginalen: "1.Reg.2."] straff aff 
Gudh. Thet witnar then öfwerste Prestens Heli jemmerliga 
dödh/som för sina Söners ohörsamheet och öfwerdådiga ger-
ningar/til hwilke the i theras vngdom blifue wande /.../502 

I marginalen bredvid detta textavsnitt finns en uppfostringsideologisk 

dikt, som förefaller vara inspirerad av Syrak: 
Jw kärare Barn/thes hårdare rijs. 
Thet Folck som spar åt Barnen Rijß / 
Aff them the aldrigh spöria prijß / 
En gammal hund aldrigh til band 
Någon tijdh dughligh wara kan. 
Wiltu aff Barnen wänta ähre / 
Tijdhligh halt them til tucht och läre / 
Göra j thet ey medh all flijt / 
Så ångrar thet eder altijdh. 
Then som moot vnge Barn är flaat / 
Til theras wälfärd bär han haat. 
Och leer thet som han i framtidh 
Begråta skal och grämma sigh.503 

I slutet av boken förekommer en arrangerad tvekamp mellan vargen 

(ulven) Isgrim (i denna version, vargen kallas även Isengrim i andra 

versioner), som utsatts för Reynicks brott. Han anklagar Reynick och 

kräver att han straffas.504 Reynick försvarar sig och menar att Isgrim 

ljuger.505 Isgrim utmanar då Reynick till tvekamp.506 Striden skildras 

detaljerat och komiskt i dikten. Fysiskt sett är räven naturligtvis un-

                                                        
502 Forsius 1621, s. 118. 
503 Forsius 1621, s. 118. 
504 Forsius 1621, s. 495–499. Observera att Forsius byter namn på räven då och då. Reyncke, 
Reynick och Mickel används. Jag har valt att använda det namn som förekommer i respektive 
avsnitt. 
505 Forsius 1621, s. 500–506, 513–524. 
506 Forsius 1621, s. 528. 
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derlägsen vargen, men hans list är större än vargens styrka. Han urine-

rar (Forsius' uttryck är piss, "piß") i vargens ögon och fyller sin rumpa  

 
 
 
 
 
 

med sand och jord, som han gnuggar in i vargens ögon.507 Berättaren 

konstaterar att rävens "piss" räcker för att vargen ska bli berövad sin 

syn.508  

Rävens taktik är inte spontan. Hans kvinnliga vän, som är en viktig 

karaktär i berättelsen, "Apinnan Frw Rykenoo" ger honom flera råd, 

varav detta tips är ett.509 Dessutom påminner hon honom om sina råd 

före striden.510 Kampen fortsätter.511 Räven biter loss ett av vargens 

                                                        
507 Forsius 1621, s. 547. 
508 Forsius 1621, s. 547: "Medh hans piß är en sådan wådh/At ther moot gäller sällan rådh. 
Then thet kommer i öghon in/Honom beröffuar thet hans syn." 
509 Forsius 1621, s. 534–535. 
510 Forsius 1621, s. 543. 
511 Forsius 1621, s. 547–549. 

Bild 5. Tvekampen mellan räven och vargen. Illustration ur 
Reyncke Fosz 1621, s. 551, Kungliga Biblioteket. 
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ögon, som faller till marken. Förbittrad får vargen tag i rävens fram-

tass, hans "hand".512 Han talar om för räven att dennes sista stund är 

kommen.513 Räven blir rädd för att förlora sin "hand" och börjar 

smickra vargen. Han försöker förhandla om samarbete, lovar att vara 

hans slav och för alltid sörja för vargens familj. Ulven tror inte ett ord 

och kallar honom lögnare. Han tänker inte spara rävens liv.514  

Mickel (som räven också kallas av Forsius) sträcker fram den andra 

handen och tar tag om vargens ädlare delar, "hans Brödher och ball-

steen", och klämmer så hårt han kan.515 Vargen blir galen av smärta 

och Mickel kan lösgöra sin hand och klämma ännu hårdare om ulvens 

"Brödher" med båda händerna, vilket får ulven att kräkas blod.516  
Han [räven] reeff och drogh/hwat man thz sågh 
Hur Jsgrim ther tå skröpligh lågh / 
Han kneep/han sleet/han slogh och beet / 
Jsgrim hylte/skränte och skeet. 
Han hölt medh honom sådant skick / 
At hwar hans Wän en stor sorg fick. 
The bodho alle Konungen tå / 
At then Kamp måtte enda få.517  

Kungen gör slut på kampen, som blivit så förnedrande för vargen.518 

Räven utropas av "folket" till segrare och de som tidigare var emot 

honom är nu hans "vänner".519 Räven hyllas och det festas. I mar-

ginalen står: "När mig gick wäl/och min tunna rann/Så kände migh 

bådhe Qwinna och Man. När återwende min tunna rinna/Så kände 

                                                        
512 Forsius 1621, s. 549. 
513 Forsius 1621, s. 550. 
514 Forsius 1621, s. 550–555. 
515 Forsius 1621, s. 555.  
516 Forsius 1621, s. 556. 
517 Forsius 1621, s. 556. 
518 Forsius 1621, s. 557. 
519 Forsius 1621, s. 564. 
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migh hwarken Man ell Qwinna."520 Det framstår i sammanhanget som 

en melankolisk fundering kring vänskapens och lyckans flyktighet. 

I den didaktiska kommentaren till dikten jämförs tvekampen med 

ett krig mellan två furstar: 
   Ty när twenne Förster eller Herrer för Land och folks skul 
oenige wore/måste the båden allene sin emellan en Kamp ther 
om anslå/och then arma vndersåten/för hwilkens godz och 
blodh nu ock all mootwilligh Krijgh fördt warder/bleff för-
skonat. Såsom man thet i Historierne om Enea och Turno 
vpenbarligha läs.521 

En tvekamp är alltså att föredra framför krig. Kommentaren tar även 

upp andra aspekter på oenighet, som att det är bättre att försöka 

komma överens. En referens görs till Reynicks försök att övertala Is-

grim att gå med på en överenskommelse.522 Hans ansats till att skapa 

enighet framställs som efterföljansvärd. Budskapet exemplifieras 

bland annat med en av Aisopos' fabler: 
   Esopus sätter en Fabel om endrächtigheet/altså: En Mws och 
en Padda kämpadhe en gång om Herradömet öfwer itt Moraz. 
Och mädhan the medh alfwar stridde/och achtadhe icke theras 
fiende/kom en Gladha/och vpåth them bådhe.523 

I resonemanget tar kommentatorn inte parti för varken vargen eller 

räven, utan ser dem som två stridande parter.  

Rävens låga karaktär, samtidigt som han ges subversiva hjältedrag, 

väcker frågor om de subjektpositioner som förmedlas till barn och 

unga via en sådan osannolik förebild. Hur elak, lögnaktig och manipu-

lativ räven än är skildras hans grymma spratt mot de andra djuren i 

skogen på ett underhållande sätt. Han är den omöjliga antihjälten och 

trickstern, som alltid klarar sig och lyckas ta sig ur kniviga situationer 

                                                        
520 Forsius 1621, s. 565. 
521 Forsius 1621, s. 557. 
522 Forsius 1621, s. 560. 
523 Forsius 1621, s. 561. 
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och befogade anklagelser. Istället för att straffas med döden utses han 

slutligen till skogens rikskansler, vilket givetvis är kritik mot den kor-

rupta makten. Brott, smicker, lögner, våld och manipulation lönar sig i 

Rävsagans värld, som så ofta i verkligheten. Det finns också en annan 

aspekt av Mickel/Reynick som förebild, nämligen räven som folklig 

hjälte, den missförstådda (dock välbärgade) riddaren, som sätter sig 

upp mot makten trots sitt utsatta underläge när han förs inför domstol 

för sina brott. Hans handlingar skildras som både komiska och avsky-

värda. Huvudpersonens ambivalenta roll som både avskräckande ex-

empel och förebild kan sammanfattas med diktens ord: "Mickel then 

Booff [bov] och listigh Man /".524 Beundran och avståndstagande i ett 

och samma andetag.  

Det är förstås inte en tillfällighet att Robin Hood är en räv i Walt 

Disneys animering. Det ligger i linje med den tradition som härstam-

mar ifrån Rävsagan, med räven som trots sitt tjuveri skildras som en 

listig och folklig hjälte, som kan vända ett nesligt läge till en seger. 

Reyncke delar inte sin rikedom med någon, men lyckas ändå framstå 

som en subversiv hjälte, som med sin slughet besegrar den korrupta 

makten.  

Det som är anmärkningsvärt med Forsius' svenska version (och lik-

nande föregångare) av Rävsagan är att två väsensskilda didaktiska 

ideologier möts, eller snarare krockar, i verket. Den satiriska lärodik-

ten är i sig ett ypperligt exempel på en fullt utvecklad narrativ såväl 

som operativ didaktik. Dikten, som i äldre versioner på andra språk 

har varit okommenterad, leker med olika föreställningar och överras-

kar läsaren i full förvissning om att läsaren förstår budskapet utan vi-

                                                        
524 Forsius 1621, s. 556. 
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dare förklaringar. Didaktiska kommentarer och marginalia i Forsius' 

version berättar något annat. De avslöjar en misstro mot läsarens för-

måga att själv kunna tolka lärodikten. Tveksam moral utreds och för-

klaras, budskap förtydligas med argument. Dessutom finns långa ut-

vikningar i kommentarerna för att öka läsarens allmänbildning. Dessa 

adapterade kommentarer kan ses som ett ifrågasättande av den narra-

tiva didaktiken. Det är ett talande exempel på rekontextualisering, hur 

en text återanvänder en äldre berättelse, men försöker anpassa den till 

samtidens didaktiska diskurs. Forsius var inte omedveten om det di-

daktiska dilemmat med en egensinnig huvudkaraktär som inte sonar 

sina brott. Dessutom lönar sig hans brott och manipulation. Översätt-

ningen av kommentarerna angriper problemet. Forsius skriver i efter-

skriften: 
   Aff sielfwe contextu verborum och methodo synes wäl/at 
förste Fabel dichtaren hafwer wäl warit spißfundigh och klook 
i sin Invention, men mindre lärd: Men hans commentator eller 
Uthläggiare/hafwer warit skarp in judiciis, och wälbeläsin i 
then Helgha Skrifft/och hennes Uthtydare i Philosophis, i Polit-
icis, i Werldzligh Lagh och Historier/så at han ingalunda är til-
förachtande. Jagh hafwer honom vthtolckat medh bästa filjt 
och effter förmögenheten/som iagh hafwer kunnat. /.../525 

Fabeldiktens författare sägs ha varit spetsfundig och klok, men mindre 

lärd, medan kommentatorn har varit "skarp in judiciis, och wälbeläsin 

i then Helgha Skrifft/och hennes Uthtydare i Philosophis, i Politicis, i 

Werldzligh Lagh och Historier/så at han ingalunda är til-

förachtande."526 Den okända kommentatorn hyllas och Forsius ser 

kommentarerna som en förbättring av texten, som det står i företalet: 

"och nu medh månge sköne/tappere och fruchtsamma Skriffter och 

                                                        
 
525 Forsius 1621, s. 603 räknat efter pagineringens slut. Efterskriften är opaginerad med rubri-
ken "Uthtolkaren til den gode Läsaren". 
526 Forsius 1621, s. 603 efter pagineringens slut.  
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Vnderwijsningar förbättrat".527 Det kan noteras att språket i dikten re-

spektive kommentarerna skiljer sig rejält; diktens språk är jämförelse-

vis grovt och folkligt, medan kommentarerna framstår som korrekta, 

skriftspråkliga undervisningar. 

 Didaktiska resonemang, som i kommentarerna i Reyncke Fosz, kan 

ses som den narrativa didaktikens konkurrerande motsats. Läsaren ska 

övertygas intellektuellt om det förträffliga budskapet, ibland med 

hjälp av korta, infogade exempelberättelser.528 Kommentarerna känne-

tecknas av formativ didaktik med hög, didaktisk densitet, som står i 

skarp kontrast till den underhållande berättelsen med sin operativa 

didaktik. Trots tillrättalägganden tar den formativa didaktiken inte 

över i verket. Samspelet mellan dikt och kommentarer ger upphov till 

dissonans. Konsekvensen blir vad man kan betrakta som spontan, ope-

rativ didaktik. Om huvudkaraktären ibland ska fördömas, ibland ses 

som en förebild, måste läsaren dra sina egna slutsatser. 

 

                                                        
527 Forsius 1621, företal 2 verso. 
528 Se t.ex. Forsius 1621, s. 560–561. 



 
 
174 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 6. Sida 551 ur Reyncke Fosz 1621, Kungliga 
Biblioteket. 
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7. En ifrågasättande förebild 

I det här kapitlet diskuteras endast ett verk, Speculum virginum. Ana-

lysens fokus ligger på narraten Theodoras roll som förebild i den di-

daktiska dialogen.  

I Barnboken genom tiderna (1962) skriver Klingberg: 
Redan under medeltiden fanns en speciell litteratur som riktade sig till kvin-
norna, rent religiös litteratur, sådan som behandlade den höviska kärleken och 
sådan som gav mera allmän moralisk undervisning. I böckerna av det första 
slaget betonas framför allt jungfruligheten. Kvinnan är i första hand Guds dot-
ter, och författarna förkunnar det asketiska livets storhet. Läsekretsen tänkes 
när det gäller denna typ av litteratur gärna utgöras av unga flickor. Man kan 
således här tala om de första flickböckerna. Litteraturtypen återfinns också på 
protestantisk mark. – Det finns emellertid också mindre religiöst betonad hö-
visk litteratur speciellt avsedd för den unga kvinnans uppfostran.529 

Speculum virginum är visserligen en monastisk text, men den kan 

ändå räknas till den genre som Klingberg talar om. Verket nämns inte 

i sammanhanget och är förmodligen inte en av de texter Klingberg 

syftar på här.  

 

7.1 Verket Speculum virginum 

Speculum virginum skrevs troligtvis på 1140–talet.530 Författaren är 

okänd. Det finns en allmänt accepterad teori att texten skrevs i bene-

                                                        
529 Klingberg 1962, s. 14–15. 
530 Jutta Seyfarth, "The Speculum Virginum: The Testimony of the Manuscripts", ur Listen, 
daughter. The Speculum Virginum and the Formation of Religious Women in the Middle 
Ages, red. Constant J. Mews, Palgrave, New York 2001, s. 45. Det finns både språkvetenskap-
lig och litteraturhistorisk forskning om verket, se t.ex. Jonas Carlquist, Vadstenasystrarnas 
textvärld: studier i systrarnas skriftbrukskompetens, lärdom och textförståelse, Samlingar 
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diktinklostret Hirsau, men det är omdiskuterat.531 De flesta bedömare 

lutar åt att författaren är benediktinmunken Conrad av Hirsau (ca 

1070–ca 1150).532  

Speculum virginum är en didaktisk dialog, som innehåller många 

spännande exempelberättelser för unga flickor som skulle bli nunnor. 

Det är inte det enda, men däremot det mest omfattande verket som 

skrevs för flickor på medeltiden.533 Ett centralt tema är vikten av att 

behålla oskulden och inte gifta sig. Varningar om ungdomens dårskap, 

odygder som fåfänga och lust är några av de teman som diskuteras.534 

Klosterjungfrun undervisas från novisens stadium till den andliga in-

vigningens högsta nivå.  

                                                                                                                                  
utgivna av Svenska Fornskrift–sällskapet, Uppsala 2007. Matthäus Bernards, Speculum virgi-
num. Geistigkeit und Seelenleben der Frau im Hochmittelalter, Böhlau förlag, Köln 1955. 
Einar Már Jónsson, Le Miroir. Naissance d'en genre littéraire, Les Belles Lettres, Paris 1995. 
Seyfarth 1990 innehåller texten på latin i sin helhet. En bildanalys med utdrag ur den latinska 
texten finns i Eleanor Simmons Greenhill, Die Geistigen Voraussetzungen der Bilderreihe des 
Speculum Virginum. Versuch einer deutung, Aschendorffsche verlagsbuchhandlung, Münster 
Westfalen 1962. Irene Berkenbusch, Speculum virginum : mittelniederländischer Text : Edit-
ion, Untersuchungen zum Prolog und einleitende Interpretation, Europäische 
Hochschulschriften. Reihe I, Deutsche Sprache und Literatur,  Lang, Frankfurt am Main 1995. 
Den innehåller en textkritisk, medeltida, nederländsk översättning. Listen Daughter. The 
Speculum virginum and the Formation of Religious Women in the Middle Ages, red. Constant 
J. Mews, Palgrave, New York 2001. Antologi med artiklar av olika författare. 
531 Geete 1897–1898, s. V. Se även Seyfarth 2001. Det finns även en annan tradition kring 
verkets tillkomst som pekar mot ett okänt kloster, som ska ha legat i Rhenlandet, mellan Köln 
och Neckar. Jónsson 1995, s. 173.  
532 Conrad (av Hirsau) anges som författare i en anteckning gjord av abboten Johannes 
Trithemius (d. 1516) i den andra bearbetningen av hans Catalogus illustrium virorum 
Germaniam... exornantium (1495, Seyfarth nämner ett annat verk). Hur tillförlitlig anteck-
ningen är kan vara svårt att bedöma. Geete 1897–1898, s. VI–VII. Jónsson 1995, s. 172–173. 
Seyfarth ifrågasätter uppgiften (men avfärdar den inte helt) därför att Trithemius inte kom 
från Hirsau, vissa av hans uppgifter kan bekräftas, andra har visat sig vara falska. Seyfarth 
2001, s. 50–51. 
533 Constant J. Mews, "Introduction", Listen, Daughter. The Speculum virginum and the 
Formation of Religious Women in the Middle Ages, red. Constant J. Mews, Palgrave, New 
York 2001, s. 9. 
534 Geete 1897–1898, s. 444: "Mädhan saa är at wngdomen är mykit wanskelikin, som 
scriffwat standhir, thy tilhiälpir ällir tillägghir thän födzlonna fafängo ok wanskilse nya wan-
skilse, hwilkin som redhir wngdomenom kräselikhetena Enfalloghe lusthans eldir j wngdo-
menom ok swa sidhan til dödhin, görs twäfallr i thy at kräselikhetin wardhir tillakth". 
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Speculum virginum är en mångbottnad text, som med sina många 

lager av esoterisk metaforik och symbolik är ett av medeltidens allra 

märkligaste verk. Författaren av den latinska originaltexten har gått 

långt för att engagera läsarens alla sinnen, vilket kan ses som ett ex-

empel på en utvecklad aktiviseringsmetodik.535 Det finns en tonsatt 

psalm, en dikt i efterskriften och didaktiska bilder. Bilderna kan besk-

rivas som stiliserade illustrationer som påminner om "tankekartor" 

med figurer och text.536 Liknande bilder spreds senare genom framför 

allt Biblia pauperum, "fattigbibeln".537  

Den latinska versionen av Speculum virginum var känd i Sverige på 

medeltiden. Det framgår av en stiliserad kyrkomålning av Paradiset 

med de fyra paradisiska floderna från 1300–talet i kortaket i Hejde 

Kyrka på Gotland, som liknar en av textens didaktiska bilder.538 Det 

finns också en målning som föreställer Paradiset från 1437 i Tensta 

Kyrka i Uppland av Johannes Rosenrod, som kan kopplas till verket.539 

Speculum virginum nämns som en text som betydde mycket för heliga 

                                                        
535 Kroksmark 2009, s. 223. 
536 Bilderna visar t.ex. Jesse träd, det mystiska paradiset med de fyra paradisiska floderna, de 
fåvitska jungfrurna, kvinnornas tre stånd och deras respektiva "skörd" (jungfruståndet får 
skörda sin fromhet hundrafalt, änkeståndet sextio gånger och det äkta ståndet trettio gånger). 
Några av bilderna kan ses på http://www.sacred–destinations.com/germany/bonn–
rheinisches–museum–photos/slides/0153. Se även Seyfarth 1990. 
537 Biblia pauperum är ett samlingsnamn på bildbiblar som finns i flera versioner. Namnet 
fattigbibel, som blev vedertaget på 1700–talet, syftar inte på bokens pris. De äldsta manu-
skripten av Biblia pauperum är tecknade runt 1200 och spreds från cirka 1460 i blockboks-
tryck. Se Tarald Rasmussen, "Bridging the Middle Ages and the Renaissance: Biblia paupe-
rum, their Genre and Hermeneutical Significance", Hebrew Bible Old Testament. The History 
of Its Interpretation, red. Magne Sæbø, del II, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2008, s. 
76–77, not 1. Titeln kan syfta på "pauperes" (de fattiga), som munkarna kallade sig själva. Se 
Nordisk familjebok 1905, band 3, s. 254. 
538 Bengt Stolt, "En stiliserad paradisframställning", artikel i Iconographisk Post (nordisk 
tidskrift för bildtolkning), 1991:3, s. 36ff.  
539 Enligt Folke Nordström visar målningen snarare textens beskrivning av bilden än illustrat-
ionen i verket. Folke Nordström, "Det mystiska paradiset enligt Speculum virginum och 
Johannes Rosenrods Kormålningar i Tensta Kyrka", Fornvännen 1955, s. 103–121, 119–120. 
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Birgitta.540 Birgittas reaktion när hon hörde en uppläsning av texten är 

ofta refererad. Petrus Olavsson, Birgittas biktfar i Alvastra kloster, 

beskriver att Birgitta blev hänryckt när han läste högt ur Speculum 

virginum för henne. När hon kom till sans igen ska hon ha sagt: "Jag 

hörde nu i anden en röst som sade till mig att jungfruligheten förtjänar 

kronan, änkedomen närmar sig Gud, äktenskapet utestänger inte him-

len, men lydnaden för dem alla in i härligheten."541 Enligt Ruth Ra-

jamaa vittnar Birgittas klosterregel och kommentarer i Extravagantes 

om hur hon tog intryck av beskrivningen av ödmjukheten, kyskheten 

och det innerliga sinnelaget som nödvändiga för jungfruns kamp i 

Speculum virginum.542 Vadstenabrodern Mathias Laurentii (f. okänd – 

d. 1486) översatte Speculum virginum till svenska någon gång under 

perioden 1472–1486.543  

Tyvärr är den svenska versionen av Speculum virginum inte lika 

sensorisk som sin latinska förebild. Det finns ingen tonsatt psalm och 

den avslutande dikten översattes till fornsvensk prosa. Typiskt för de 

svenska handskrifterna är också att illustrationer som finns i latinska 

förlagor inte har överförts. Däremot kretsar delar av samtalet kring de 

frånvarande bilderna. 

                                                        
540 Rajamaa 1992, s. 31, 185. 
541 Rajamaa 1992, s. 185. 
542 Rajamaa 1992, s. 187. 
543 Mathias Laurentii hette även Mats Larsson och var från Jönköping. Den ungefärliga date-
ringen av översättningen vilar på en hänvisning till Margareta Clausdotters tid som klostrets 
abbedissa. Geete 1897–1898, s. XV. Handskriften (A8), som finns på Kungliga Biblioteket, är 
en avskrift som med stor sannolikhet är kopierad av klostersystern Christina Hansdotter 
Brask, som levde i Vadstena kloster från 1459 fram till sin död 1520. Geete 1897–1898, s. 
XXIIIff. Även avskriften dateras till 1472–1486 av Geete med anledning av en anteckning i 
rött på det första bladets rectosida, som anger att avskriften gjorts på uppdrag av abbedissan 
Margareta Clausdotter. Geete 1897–1898, s. XXVI. Utöver den svenska översättningen finns 
det 35 bevarade, medeltida handskrifter (avskrifter) på latin och 25 på medeltidsnederländska. 
En tysk översättning gjordes först 1676. Berkenbusch 1995, s. 17, 29–30. 
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Exempelberättelserna i verket används som utgångspunkt för 

undervisning och diskussioner. De berättas med ett enklare språk än 

intellektuella resonemang, euforiska hyllningar och allegoriska scener 

med andlig innebörd. Jag har inte funnit någon lika markant stilskill-

nad i andra verk. Olika språknivåer och stilar blandas inte hur som 

helst, utan avlöser varandra och används strategiskt, som efter en pro-

gressiv men didaktiskt varierad undervisningsplan. Där kausalitet och 

logik uppgår i en introvert men samtidigt performativ andlighet blir 

texten dunkel och fascinerande. Det är, i mitt tycke, en av den forn-

svenska litteraturens absoluta höjdpunkter, estetiskt sett. Emotionellt 

laddade avsnitt överskuggar dock inte verkets intellektuella element. 

Den teologiska undervisningen, historiska exempel, undervisningen 

om den kristna numerologin, förklaringar av latinska begrepp, bibelci-

tat med mera hör till verkets allmänbildande ambition. Allt detta ryms 

inom ramen för den didaktiska dialogen.  

 

7.2 Dialogen 

Didaktiskt sett är dialogen en interaktiv undervisningsmetod.544 Även 

genom den litterära dialogens form kan läsaren engageras på ett inter-

aktivt sätt när en undervisningssituation simuleras. Strategin att varva 

frågor och svar, som sker i till exempel katekeserna, är ett sätt att si-

mulera och initiera en dialog i undervisningen, vilket kan ses som en 

idé om den interaktiva undervisningsmetodens effektivitet. Medeltida, 

didaktiska dialoger är som regel instrumentella, det vill säga samtals-

parternas funktion betonas och inte deras karaktärer, som till exempel 

                                                        
544 Kroksmark 2009, s. 216–218. 
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i allegoriska dialoger och föräldrarådsdialoger. Dialogen i Siælinna 

thrøst är exempel på en sådan föräldrarådsdialog. Exempel på en alle-

gorisk dialog finns i Gudelika snilles väckare (till sv. mot slutet av 

1400–talet), likaså i den tidigmoderna texten Een ganske liufligh hi-

storisk narratio eller förkunnelse om then edle unge hiälten Hercule, 

af Xenophonte vttagin, och medh skiön vthläghningh förklarat, ther 

vthi allehanda nyttige och nöttorftige lärdomer och förmaninger 

warde förestellte, vngdomen till ähra (ca 1595). I dessa dialoger finns 

sändare och mottagare. När frågor ställs eller något diskuteras fram-

står samtalet mer som en retorisk iscensättning av frågor och svar än 

som en interaktiv dialog. Det är själva undervisningen som står i cent-

rum och de förebilder som finns i texten förmedlas genom exempelbe-

rättelser.  

Dialogen i Speculum virginum är ovanlig i flera avseenden. Talarna 

i dialogen omtalas i tredje person, men författaren själv är inte en av 

talarna. Det finns allegoriska element i delar av texten, men dialogen 

är inte allegorisk.545 Peregrinus och Theodora bär rollerna som läro-

mästare respektive lärjunge, men de symboliserar inte något annat än 

sina respektive roller och karaktärer. Narraten Theodora framträder 

som ett definierat subjekt i betydelsen agent. Dialogen mellan novisen 

Theodora och läromästaren Peregrinus är inte bara instrumentell, utan 

interaktiv. Theodora framställs som en aktiv och dynamisk samtals-

                                                        
545 Sabina Flanagan, "The Speculum virginum and Traditions of Medieval Dialogue", Listen 
Daughter. The Speculum virginum and the Formation of Religious Women in the Middle 
Ages, red. Constant J. Mews, Palgrave, New York 2001, s. 183. Hon skriver där:  "It is inte-
resting to note here that the Platonic/Ciceronian form, in which all the words are put into the 
mouths of third persons, real or imaginary, and the author is not present as one of the partici-
pating speakers, is actually quite rare in the twelfth century. In fact, the Speculum virginum is 
one of the few, nonallegorical examples extant." 
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part, inte en passiv mottagare.546 Hon lyssnar och lär sig, men ibland 

har hon också långa utläggningar. Hon kan inte betecknas som bärare 

av funktionen "djävulens advokat", det vill säga att en karaktär eller 

narrat har rollen att ifrågasätta undervisningen endast för att berättaren 

ska kunna briljera med det rätta svaret och visa hur man ska argumen-

tera emot hedningar och tvivlare. Theodora har en annan roll. Vid 

några tillfällen får hon rätt. Peregrinus byter ämne eller riktning i dis-

kussionen när han blir pressad av hennes frågor och argument. Hon 

blir också utfrågad av Peregrinus, när han vill veta vad hon har lärt 

sig.547 Det är en roll som en instrumentell narrat inte brukar ha. 

 

7.3 Verkets syfte och adressering 

Morgan Powell anser att Speculum virginum har skrivits som en hand-

bok för män i hur de skulle undervisa kvinnor (cura monialium), något 

som blev aktuellt när fler flickor och kvinnor drogs till klosterlivet.548 

Han grundar sin tes på att texten spreds av cisterciensmunkar (som 

undvek kontakt med kvinnor helt) och att Speculum virginum enligt 

uppgift har funnits tillgänglig i ytterst få kvinnokloster. Powell pekar 

också på textens audiovisuella egenskaper.549 Han hänvisar även till 

uppläsningen av Speculum virginum för heliga Birgitta. Att Theodora 

lyssnar och Peregrinus talar visar att kvinnans roll var att höra under-

visningen, inte att läsa den, enligt Powell. De didaktiska bilderna 

                                                        
546 Se även Mews 2001, s. 7: Mews skriver om dialogen i Speculum virginum: "As a number 
of chapters make clear, this interaction was a two–way process." 
547 Se t.ex. Geete 1897–1898, s. 86. 
548 Morgan Powell, "The Speculum virginum and the Audio–Visual Poetics of Women's Re-
ligious Instruction", Listen, daughter. The Speculum Virginum and the Formation of Religious 
Women in the Middle Ages, red. Constant J. Mews, Palgrave, New York 2001, s. 111, 113.  
549 Powell 2001, s. 111ff. 
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skulle ersätta läsningen av texten.550 Det kan inte påstås om den 

svenska versionen, som alltså saknar bilder. Audiovisuella drag finns i 

de latinska manuskript som är illustrerade, men auditiva element finns 

även i den svenska översättningen. Redan i inledningen står det att 

jungfrurna, som boken skickas till, ska "höra ok älska" dess visdom i 

den mån de förstår den. Peregrinus utropar vid några tillfällen "Hör 

dotter!"551  

I förordet till Speculum virginum görs en tydlig och direkt adresse-

ring till "mina dötther j gudhi".552 Det är formulerat som ett brev. Ver-

ket skickas till "döttrarna", vilket framgår av formuleringen "I spegeln 

[Speculum virginum] vilken jag er sänder /.../"553 Powell diskuterar inte 

den parallella adresseringen i verket, att budskapet riktas explicit till 

flickor som mottagare och implicit till män som undervisar flick-

or/kvinnor genom Peregrinus som förebild. Delar av den fornsvenska 

översättningen av förordet är inte fullständigt, vilket i just det här 

sammanhanget motiverar en modern översättning av ett stycke ur det 

latinska förordet: 
Att ni o flickor som är Kristus trogna (devota i Kristus) och va-
rit snara i själen med att sätta de eviga tingen framför de för-
gängliga  – åt detta gläder jag mig så mycket mer (ljuvare) när 
jag ser att ni krossat (trampat på) fosterlandet, föräldrarna och 
– vad svårare är – själva er ungdoms blomstrande skönhet för 
kärleken till Kristus. Min tro på er, som Paulus säger, är alltså 
stor, jag är storligen stolt över er, jag är full av tröst, jag flödar 
över av glädje – i alla mina bekymmer – för er skull. För att ert 
inträde således ska fullbordas med en lycklig utgång, ber jag 
ständigt om den gudomliga nåden, därför att vår släktskap och 
vår dubbla kärleks tjänst önskar att den ska vaka över er och att 

                                                        
 
550 Powell 2001, s. 115–116. 
551 Geete 1897–1898, s. 9, 89. 
552 Geete 1897–1898, s. 3–5, 9. 
553 "[J]speghlenom hwilken jak jdher [eder] sändhe /.../" Geete 1897–1898, s. 9.  
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bara tillgivenheten ska finnas hos oss, som åldern och tiden och 
platsen skiljer från er.554 

Talet om inträde (som syftar på utbildningens början), ungdom och 

föräldrar som noviserna lämnat bakom sig, tydliggör att verket är 

skrivet för flickor eller unga kvinnor. Men varför skickas boken till 

"döttrarna" om det inte var meningen att de skulle läsa den? Narraten 

som undervisas i verket är ung och dess budskap riktar sig till unga 

kvinnor.555 Referensen till jungfrur (flicka, ungmö eller ung kvinna) i 

verkets titel upprepas i den svenska inledningen och är en direkt hän-

visning till novisernas ungdom: 556 
    Kallas också denna samma lilla bok Speculum virginum, det 
är jungfrurnas spegel /.../557 

I förordet påpekas att "döttrarna" kanske inte kommer att förstå allt i 

texten.558 Fiona J. Griffiths drar i detta sammanhang slutsatsen att Con-

rad av Hirsau använde en annan strategi än i andra texter, eftersom 

Speculum virginum vänder sig till en kvinnlig publik.559 Uttrycket "Hör 

                                                        
 
554 Översättning från latin av prof. Anders Cullhed. Originaltext: Quod uos, o filie Christo 
deuote, prompto fecisse animo, id est caducis eterna prepossuisse, tanto dulcius congaudeo, 
quo uos patriam, parentelam et, quod perdifficile est, ipsum floribunde decus adolescentie pro 
Christi amore conculcasse iam uideo. Multa igitur mihi fiducia, sicut Paulus ait, apud uos, 
multa mihi gloriatio pro uobis, repletus sum consolatione superabundo gaudio in omni tri-
bulatione mea propter uos. Vt igitur introitus uester feliciori exitu consummetur, diuinam 
semper exoro clementiam, quia hoc linea consanguinitatis, hoc expetit officium gemine carita-
tis, ut pro uobis uigilet uel solus in nobis affectus, quem discernit a uobis et etas et tempus et 
locus. Seyfarth 1990, originaltextdelen, s. 1–2, rad 9–20. 
555 Jónsson 1995, s. 185. 
556 Om jungfru, se SAOB 1937 och Fornsvensk lexikalisk databas (iungfru). Se även kopp-
lingen mellan jungfrudomen och ungdomen i uttrycket "Thär är wngdomen mz jomfrulikom, 
blomstridh stadhelikit mz wädhreno /.../", Geete 1897–1898, s. 583. 
557 Geete 1897–1898, s. 5. "Kallas ok thänna sama lithla book Speculum virginum, thz är 
jomfrunnar speghil /.../" 
558 Geete 1897–1898, s. 9: "/.../ ok om swa är, at j ey formaghin wndhirsta alt thz scriffwat 
star, thz är ey lithin wisdomsins deel, at höra ok älska thän som wndhirstandhir". Observera 
uttrycket "om swa [så] är". Se även den latinska versionen: "In speculo, quod misi, uultus 
cordium uestrorum attendite, ubi, si omnia non potestis, que scripta sunt, intelligere, non 
parua pars scientie est intelligentem et audire et amare." Seyfarth 1990, originaltextdelen, s. 4, 
r. 102–104. 
559 Fiona J Griffiths, The Garden of Delights. Reform and Renaissance for Women in the 
Twelfth Century, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2007, s. 9, 161. 
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dotter!" är också ett tecken på att författaren däremot inte förespråkar 

ett intellektuellt sätt för kvinnor att närma sig Gud och teologin, enligt 

Griffiths.560 Griffiths anser alltså, till skillnad från Powell, att texten 

riktar sig till kvinnor. 

Det som talar emot Griffiths' tolkning av inställningen till kvinnors 

förståelse är verkets teologiska djup, intellektuella bredd samt skärpan 

i dialogens replikväxling. Kommentaren i förordet att döttrarna kanske 

inte kommer att förstå allt i texten kan förklaras med att det är en 

undervisning och författaren vänder sig till unga kvinnor/flickor. Det 

är en didaktisk kommentar, för att förbereda läsaren på att undervis-

ningen kommer att vara utmanande. Gradvis leds läsaren till högre 

förståelsenivåer, vilket kommenteras i förordet. Där står det att förfat-

taren för läsarens skull har delat in texten. Först när "christi jomfrur" 

har gått igenom alla tolv delar, där den ena läggs till den andra som 

"blomstrande änghia", kan jungfrurna förstå texten.561 

                                                        
560 Griffiths 2007, s. 9, 161. 
561 Geete 1897–1898, s. 6: "Nw for thy at omskiptelikin läsningh lustar hoghin, enfalloghir ok 
iämsatthir tractatus, thz är lärdombir, tynghir hans akt, som läs, thy haffwer jak thänna lithla 
gärningh athskilth j tolff dela, at nar christi jomfrur girnas gudz ordh, offwirlöpin thänna tolff 
dela, swa som blomstrande änghia, liggiandhe whar widh the andra, tho maa hon lustas j 
omsk[ip]telikom blomstrum, thz är andhelikom wthtydhninghom, ok swa aff them sik göra 
ena krono, mz omskiptelikom lith, ok säthia oppa sit hoffwdh, aff hwilko hon skal äras." 
Observera att det står "hans akt, som läs", vilket hade kunnat stärka argumentet att texten ska 
läsas av en man för kvinnor, något som har skett genom cura monialium, men det förespråkas 
inte specifikt i texten. Denna i sammanhanget avvikande formulering är ett indicium men inte 
ett bevis och dess betydelse bör därför inte överdrivas, i synnerhet med tanke på att det är en 
svensk konstruktion. Texten bör i det här fallet inte tolkas bokstavligt eftersom, som jag tidi-
gare nämnt, förordet (såväl som budskapet) är direkt adresserat till kristi jungfrur, se till ex-
empel uttryck som "O j hälgha christi jomfrur" [O, ni helgade kristi jungfrur]. Geete 1897–
1898, s. 6. Se även den latinska texten, där formuleringen beträffande läsaren först är könsne-
utral (legentis intentionem) för att sedan tydligt syfta på jungfrun och hur hon tillgodogör sig 
undervisningen: "Denique quia lectio uaria delectat, tractus uniformis et continuus legentis 
intentionem emmolit et grauat, opusculum idem in partes duodenas distinxi, ut dum uirgo 
Christi uerbi diuini auida per easdem partes quasi per prata coniuncta discurrens floribus 
diuersis, id est sensibus misticis delectatur, coronam multicolorem capiti suo de uerbo dei 
texere glorietur." Seyfarth 1990, originaltextdelen s. 3, r. 58–64.  Svensk övers. av Anders 
Cullhed: "Till slut, eftersom variation i läsningen förnöjer, och en enformig, jämnt flytande 
framställning förslappar och tynger den läsandes uppmärksamhet, har jag delat upp detta verk 
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7.4 Bildning och opposition: Theodora som förebild 

Det finns flera kommentarer i texten som refererar till verkets materi-

alitet, om verket som text eller bok och om Theodoras läsande. I slutet 

av den tionde boken kritiserar Theodora Peregrinus för att han inte har 

berättat allt och uppmanar honom att inte lägga ifrån sig pennan förrän 

han har gjort det han lovat:  
Th.  /.../ är det så att du vill hålla det som lovat är, låt då icke brista det minsta, 
efter min dom då bör du så göra. Låt det därför fullkomnas i ditt löfte, och må 
du sedan lägga pennan åt sidan, och så må du [sedan] äta middag. 
Per.     Vad har jag glömt? Eftersom du straffar mig. Låt mig höra det tydligt. 
Th.     Du har lovat, eftersom det skrivet är här i samma bok, att du skulle ut-
trycka mot slutet hur den helige ande i sina mångahanda gåvor /.../ att gär-
ningen är uppfylld.562 (Min kurs.) 

Theodoras uttryck "lägga pennan åt sidan" ["läggia pännan owir ena 

sidho"] och "skrivet är här i samma bok" ["scriffwat är, här j samma 

book"] visar att Theodora läser en text som är skriven. Det är inte en-

bart en muntlig undervisning kring didaktiska bilder. Det förekommer 

kommentarer som framhäver skriftens materialitet, som i uttrycket 

"trånaden du har för skriftens lust och kärlek" ["hwat tranan thu 

haffwer for scrifftinna lustha ok kärlek"].563 Skrivandet tycks också 

vara pågående. Enligt Theodora håller Peregrinus i en penna, men 

skriver hon också? Följande ordväxling äger rum i den tredje boken: 
Th.   Medan denna prydelse ska liknas vid månen och ta namn av månen, vad 
betyder det? 

                                                                                                                                  
i tolv delar, så att medan jungfrun traktar efter Kristi gudomliga ord och liksom springer 
genom dessa delar och njuter av olika blomster, dvs. mystiska meningar, så må hon stoltsera 
med att av guds ord fläta en mångfärgad krona för sitt huvud." I den latinska texten betonas 
alltså läsprocessen och att uppdelningen i tolv delar har syftet att underlätta läsningen.  
562 Th. /.../ är thz swa, at thu wilt halla thz som loffwat är, tha lath ekke brysta thz minzsta, 
äptir minom dom, tha bör tik swa göra, lath thy see fulkompnan j thino lypte, ok mat thu 
sidhan läggia pännan owir ena sidho, ok swa moth thu göra hälaghsmal (senare i texten 
omtalas midhdagx maltidh)     Per. Hwat är min glömska, mädhan thu straffar mik, läth mik 
hänne höra liwsligha      Th. Thu haffwer loffwat äptir thz scriffwat är, här j samma book, at 
thu skulde wttrykkia widh ändan, huru thän hälghe ande j sinom omskiptelikom gaffwom /.../ 
at gärningin är fulkompnadh". (Min kurs.) Geete 1897–1898, s. 496–497.  
563 Geete 1897–1898, s. 497. Citatet, som syftar Theodora, kan även tolkas som en anspelning 
på det religiösa budskapet, men samtalet kretsar kring verket (Speculum virginum) som skrift. 
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Per.   Vad har du ej skrivit om Kristi brud, att hon är fager som månen, utvald 
som solen /.../?564 

Perigrinus' säger visserligen "Vad har du ej skrivit" (min kurs.), men 

vad menas egentligen? Varför skulle Peregrinus referera till Theodo-

ras skrivande om det inte förekommer något skrivande för hennes del? 

Dessutom syftar hans fråga på den text som står tidigare i avsnittet. 

Peregrinus talar om texten som om Theodora har skrivit den och refe-

rerar till något som står i texten som hennes replik. Jag menar därför 

att ordet "ej" inte kan tolkas bokstavligt: det utgör en del av en retorisk 

fråga. Det finns en liknande retorisk negation i ett annat samman-

hang.565 Kommentarer av det här slaget kan antyda ett indirekt budskap 

om att flickor ska lära sig att både läsa och skriva. 

Theodora ställer frågor som får Peregrinus att fortsätta berätta, men 

ibland bryts mönstret. I den andra boken frågar Peregrinus ut Theo-

dora. När Theodora ifrågasätter något motsägelsefullt i budskapet om 

Maria får hon inget direkt svar, utan en retorisk jämförelse, som tycks 

uppröra henne.566 Hon replikerar: "Du håller mig så som ett åtlöje /.../ 

Du menar att jag ingenting vet om den helige andes makt. Därför 

tycker du ej annat än att jag far med lek, som om det vore omöjligt 

/.../" ["Thu hallir mik swa som eth atlöghe /.../ thu menar at jak weth 

enkte aff thäs hälgha anda makt, thy thykkir tik ey annat, än at jak far 

mz lek, som thz ware omöghelikit /.../"]567 Det är svårt att se något 

annat än defensiv indignation i Theodoras bitska svar på tal. Men Pe-

                                                        
564 "Th.    Mädhan thänna prydilse skal liknas widh manan, ok nampn taka aff mananom, hwat 
wndhirstars här mz       Per.    Hwat ey haffwer thu scriffwat om christi brwdh, at hon är fag-
her swa som manen, wtwaldh swa som solin /.../" Geete 1897–1898, s. 113. 
565 Theodora säger: "Hwat ey hawer jak aff tik lärt, at sacramentin haffwa j sik twäfall skäl, 
synlikin ok osynlikin" ("Vad har jag ej av dig lärt...") Geete 1897–1898, s. 86. Det bör tolkas 
som att Theodora talar om vad hon har lärt sig. 
566 Geete 1897–1898, s. 86. 
567 Geete 1897–1898, s. 86. 
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regrinus är en skicklig retoriker. Han smickrar henne indirekt för hen-

nes goda förstånd/visdom. "Inte finner vi i detta liv något sällare och 

bättre än jungfruns snille /.../" [Enkte finnom wi j thätta liff sälaren ok 

bätra, än jomfrunna snille /.../"].568 Därefter tillrättavisar han henne 

med en varning för högfärd.569  

Replikväxlingar som denna håller dialogen levande och intresse-

väckande. Dialogen blir personlig. Det kan finnas en didaktisk poäng 

med att få läsaren att uppleva karaktärerna som verkliga personer. När 

karaktärer uttrycker känslor och attityder förmedlas en bild av deras 

"mänskliga" egenskaper, fel och brister, som kan underlätta identifi-

kation och imitation. 

I inledningen, Epistola, förutsätts att valet att bli nunna är frivilligt 

och medvetet. Noviserna hyllas för sitt val.570 I början av den andra 

boken frågar Theodora om flickor som är inlåsta mot sin vilja, de som 

önskar att de som vaktar klostret "waro alle borthgangne".571 Peregri-

nus svarar att det ändå är bättre att vara inlåst än att följa sin egen vilja 

och göra det som är "ont", bättre att bli tvingad till frälsning än att 

förledas av sitt eget fördärvliga sinne. Han liknar det vid män som 

mött döden i ett olycksöde (kan tolkas som krig/sjöslag) stället för att 

sitta hemma och gömma sig för fienden.572 Ibland måste man göra det 

                                                        
568 Geete 1897–1898, s. 87. 
569 Geete 1897–1898, s. 87. 
570 Geete 1987–1898, s. 3–4. 
571 "Huru är thz tha om hon som jnnelykt är, haffwer ledho til klostirs stängil, hwilken orörli-
kin ällir obryteliken är, ok thär mz sagdhe hon gärna, at the som wakta skulu klostridh, waro 
alle borthgangne." Geete 1897–1898, s 67. 
572 "Är thz swa at een nödhgadh thiänist wtelykkir hälgha frihethena aff hänne som jnne är 
lykth, thz är at hon wilde hällir wara giffwin sinom eghnom wilia, farandhe hwart hänna 
thäktis, än swa wara bwndhin Tha likowäl är thz bätra, at hon är jnneläst, ok faar ey främia 
thz onda som hon will, ok ondha hoghxsins opwäkkilse, hindras mz likamlikom bebindilsom, 
at hon ey skuli faa framgangh Thz är bätra at människian frälsis nödogh, än äphtir sinne eghne 
frihet fordarffwas, Thwsanda thusandh män warda dräpne j örlöge [öde/olycksöde], hwilke 
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man inte vill för att det är bättre i längden. Theodora håller inte med, 

vilket leder till en intensiv diskussion där Theodora ömsom fördömer 

de som lämnar klostret, ömsom påpekar motsägelser i Peregrinus ex-

empel och resonemang.573 Hon konstaterar att det är ett val som noga 

måste tänkas igenom, att det är ett stort och starkt "ämne" att älska att 

vara "inlåst".574  

I den nionde boken ifrågasätter Theodora ett påstående som är 

hämtat från Syrak.575 Peregrinus för ämnet på tal.  
Per. /.../ Betrakta och skåda skriftens sanning, vilken säger att 
mannens ojämlikhet eller orättvisa är bättre än (en) välgörande 
kvinna.576 

Referensen till Syrak är tagen ur sitt sammanhang: "Fäst dig inte vid 

skönhet hos någon, och sitt inte i sällskap med kvinnor. Ty från kläder 

kryper det ut mal och från en kvinna kvinnlig ondska. Hellre en mans 

ondska än en god kvinna, och av en skamlös kvinna kommer vanära" 

(Syrak 42.12–14). I Syrak handlar citatet om mäns lust till kvinnor. En 

                                                                                                                                  
dödhin matten wntfly om the haffdho sithit hema, ok gömth sik for owenomen O huru manga 
siäla wtghangande, ok mz skadhelikom wthgangh, owirgangandhe sinna nathurs stadh äru 
fordömdha Första jomfrunar j paradyso adam ok ewa wthgangande, forskullado the rötilse ok 
dödh" Geete 1897–1898, s. 67. Tolkningen av ordet "örlög" är en härledning till bl.a. isländs-
kans örlög och fornengelskans orlæg (orlay). Se Wiktionary, Dictionary Old English-English 
online och den digitala Bosworth-Toller Anglo-Saxon Dictionary. Senare i texten används 
bl.a. Noaks ark som exempel. De som blev inlåsta i arken blev räddade. S. 68. 
573 "Mik synis j thänna wthgangenom nakor gensängn ällir motsängn, thän sami som sagdhe 
the omilda omkringh ganga sighiandis, jak skal offra j hans hws loffsins offir" Geete 1897–
1898, s. 69. Se även fördömande av de som lämnar klostret s. 70. 
574 "Än tho at war wthrönilse samtykkir prophetans ordh, tha likawäl hwat thu tilläggir mz 
lärdom ällir manilsom, at renliffnadhin maghe fulkompnas ok fwnderas, ok koma til godhan 
stadhga, thz är storth ämpne ok starkt, til at älska jnnelykkit" Geete 1897–1898, s. 72. Dis-
kussionen fortsätter några sidor till och blir bitvis bitsk (särskilt på s. 75). På s. 74 säger The-
odora att det får vara nog och på s. 75 använder Theodora bibelcitat mot Peregrinus, t.ex. ett 
citat från Job: "/.../ om thu inlykkir nakon, tha är enghin lykkir athir Han athirlykkir ok enghin 
lathir op" (s. 75).  
575 Att texten syftar just på Syrak, även om Syrak inte nämns, ser vi dels i detta exempel, dels 
i påståendet "/.../ Sanneligha lathir hoghir i sinne gärningh är swa som lassit fasth sithiande i 
träkkenom". Geete 1897–1898, s. 414–415. Jämför med texten i Syrak 22.2: "Den late liknar 
en klump spillning". 
576 "/.../ Betracta ok skodha scrifftinna sannindh, hwilkin som sigher bätre är manzsins oiämp-
nadhir ällir orätuisa, än wälgörande qwinna". Geete 1897–1898, s. 415. 
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god kvinna kan locka män till (sexuell) synd, men det är mindre san-

nolikt att en annan mans ondska gör det, enligt Syrak.  

Peregrinus' tolkning gör Theodora upprörd. Hon argumenterar 

länge och hätskt mot påståendet och menar att texten "dräper utan att 

andan giver liv eller vederkvicker" ["dräpir wthan at andhin qiffwer 

liff ällir widherqwekir"].577 Hon säger också: 
/.../ Vad kan det (här) gagna några kvinnor, var eller hur hon 
springer på Herrens väg, om så är att mannen sittandes eller 
ståendes alltid är framme före henne? Är även orättvisan mer 
gynnsam än rättvisan? Var är då vandringen som leder från 
vägen till livet? 
Är (det) också så att detta kön, som starkare är, orsakar synden, 
varför eller efter vad skall då det kön som är svagare dra och 
skipa eller samla dygden och dess frukt? Denna liknelse måtte 
duga om texten kastats om och satt det som värre är efter det 
bättre, sägandes kvinnornas välgärning vara bättre (än) en ond 
man. Vem ville detta tillrättavisa när texten hade sitt rätta lopp, 
eller har texten någon dold mening?578 

Uttalandet är anmärkningsvärt ur ett genusperspektiv. I sin helhet 

förmedlar det ett kraftfullt ifrågasättande. Det är fascinerande att följa 

hela Theodoras resonemang i texten; hur hon kritiserar och ifrågasät-

ter, där ovanstående citat kan ses som kulmen på hennes opposition i 

det här avsnittet. Hon menar att det är lika stor skillnad mellan goda 

och onda kvinnor som mellan livet och döden. Peregrinus kontrar med 

ett långt och omständligt resonemang som går ut på att det finns gott 

                                                        
 
577 Geete 1897–1898, s. 415. Av texten får man intrycket att Theodora tror på Peregrinus' 
tolkning, för hon ifrågasätter inte hans referat, utan endast själva innebörden. Det innebär att 
hon ifrågasätter den apokryfiska texten, så som hon uppfattar att den är skriven. 
578 "Hwat kan thz nakre qwinno ganghna, hwar ällir huru hon löpir i härrans wägh, om saa är 
at mannen sithiandis ällir standandis är altidh framme före hänne, är ok orätuisan täkkaren än 
rätuisan, hwar är tha gangin som ledhir aff wägenom til liffwit, är ok saa at thätta kön orsaka 
syndena, hwilke starkaren äru, hwi ällir äptir hwario skal tho thz könith som wanskeligharen 
är, dragha ok skipa äptir dygdhanna samansankilse ok thera frukt Thänna liknilse matte dogha 
om täxthin omwändhir omskipits, ok satthe thz som wärra är äptir thz bätra, Sighiandis qwin-
nona wälgärningh wara bäthra enom ondhom manne Haa wille thätta straffa nar täxthin haff-
dhe sit rättha lopp, ällir haffwer täxthin nakot lönlighit sin ällir wndhirstan[dan]dis". Geete 
1897–1898, s. 415. 
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och ont i alla.579 Man kan fundera över hur diskussionen kan tolkas, 

varför en manlig författare infogar en genusdiskussion med ett kvinn-

ligt perspektiv av det här slaget. Det finns anledning att återkomma till 

frågan. 

Jag har tidigare nämnt att allegoriska och instrumentella narrater 

har en funktion i dialogen, men utmejslas inte som karaktärer med 

personliga drag, där personligheten i sig blir förebildande. Theodora 

framställs däremot som en förebild. Peregrinus kan tillrättavisa Theo-

dora, men hon replikerar och förmanar även Peregrinus.580 Ibland lik-

nar dialogen mer ett gräl än en undervisning, där personliga förebråel-

ser inflikas. Ett exempel är när Theodora uppmanar Peregrinus att 

fortsätta skriva på texten, trots att han själv vill gå och äta middag.581 

Theodoras fysiska egenskaper, som hennes skönhet, kommenteras 

också och blir utgångspunkten för en diskussion.582 De dynamiska ka-

raktärsdragen och de personliga kommentarerna i Speculum virginum 

minskar inte dialogens performativitet och kan därför mycket väl vara 

ett medvetet drag för att förstärka Theodoras och Peregrinus' roller 

som förebilder.  

Subjektiviseringen i Speculum virginums dialog är ovanlig i sitt 

sammanhang och gör att det finns anledning att ställa sig något frå-

                                                        
579 Geete 1897–1898, s. 419. 
580 Se t.ex. Geete 1897–1898, s. 86. 
581 Th. /.../ är thz swa, at thu wilt halla thz som loffwat är, tha lath ekke brysta thz minzsta, 
äptir minom dom, tha bör tik swa göra, lath thy see fulkompnan j thino lypte, ok mat thu 
sidhan läggia pännan owir ena sidho, ok swa moth thu göra hälaghsmal [senare i texten omta-
las midhdagx maltidh]     Per. Hwat är min glömska, mädhan thu straffar mik, läth mik hänne 
höra liwsligha      Th. Thu haffwer loffwat äptir thz scriffwat är, här j samma book, at thu 
skulde wttrykkia widh ändan, huru thän hälghe ande j sinom omskiptelikom gaffwom, 
marghfalleligha wtuiddher, ok j sik owmskifftelikin, fadhrenom ok sonenom, tha likawäl j 
äwärdelikhetinna stath är samnaturlikin ok een Nar thätta är löst hwat star sidhan j gen wthan 
thänna clausula, at gärningin är fulkompnadh". (Min kurs.) Geete 1897–1898, s. 496–497.  
582 Geete 1897–1898, s. 19. 
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gande till verkets litterära konvention. 1100–talet var pedagogikhisto-

riskt sett ett omvälvande århundrade, inte enbart för att klosterrörelsen 

spreds och blomstrade. Man gick alltmer över från muntlig undervis-

ning till att skriva och använda texter.583 Stephen Jaeger beskriver en 

övergång från ett kulturellt stadium till ett annat, från det han kallar 

"karismatisk" till "intellektuell" kultur på 1100–talet. Det innebar 

bland annat en övergång från det verkliga till det symboliska, från 

"kropp" (person) till text.584 Fram till och med 1000–talet stod lära-

ren/mästaren och det personliga mötet i centrum.585 Även om en text 

inte kunde ersätta närvaron av en "karismatisk" lärare, fanns det tidigt 

behov av att föreviga mästarens ord. Det finner vi exempel på redan 

hos Jesu och Sokrates' efterföljare.586 På 1100–talet blir fiktiva karak-

tärer, som fylls med artificiell karisma, allt viktigare som förebilder i 

litteraturen. Den fysiska närvaron av karismatiska mästare ersätts av 

karismatiska förebildsframställningar i didaktiska texter och även av 

hjältehyllande fiktion, som till exempel riddarromaner och legender. 

Genom hjälten och fiktionen förevisas dygden.587 Mot slutet av 1100–

talet är det inte längre kungars och biskopars biografier som domine-

rar i litterära verk. Fiktiva hjältar kan lika gärna visa hur man handlar 

moraliskt och etiskt. Det är alltså inte längre lika viktigt vem man talar 

om utan vad karaktären/förebilden gör. När auktoriteten hos den 

karismatiska personligheten avtar blir konsekvensen en ökad fiktional-

isering, även i undervisande texter, anser Jaeger.588 

                                                        
583 Stephen Jaeger, The Envy of Angels. Cathedral Schools and Social Ideals in Medieval 
Europe, 950–1200, Penn, Philadephia 1994, s 4–7, 190–192. 
584 Jaeger 1994, s 4–9, 190–192. 
585 Jaeger 1994, s. 190. 
586 Se Jaeger 1994, t.ex. s. 191. 
587 Jaeger 1994, s. 190–192. 
588 Jaeger 1994, s. 192. 
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Hur kan man förstå varför dialogen i Speculum virginum å ena si-

dan har personliga drag, å andra sidan att texten är som en dialog i en 

teaterföreställning, i full medvetenhet om läsaren/åhörarna och de 

budskap som texten försöker sprida? Svaret kan ligga i förebildernas 

betydelse och funktion, som Jaeger är inne på. Det finns många före-

bilder i verkets exempelberättelser, men Peregrinus och Theodora för-

blir genomgående de starkaste förebilderna. Didaktiskt sett kan narra-

ten Theodora representera läsaren. Theodora lyssnar, iakttar och deltar 

i dialogen på ett sätt som påminner om läsarens egen upplevelse av 

texten och den inre dramatisering som läsaren gör. Det förstärker nar-

ratens roll som subjekt i sammanhanget. Theodora adresseras direkt av 

mästaren och läsaren adresseras indirekt via identifikationen med 

Theodora. Relationen mellan samtalsparterna kännetecknas av en kär-

leksfull vänskap mellan läraren och lärjungen. Den hör till den litte-

rära konventionen och har inte sexuell innebörd. Jaeger kallar denna 

typ av vänskap för karismatisk. Han anser att den karismatiska vän-

skapen, den simulerade intimiteten mellan läraren och lärjungen, i sig 

är ett medium, ett modus för undervisning.589 Relationen och hur 

undervisningen genomförs är förebildande – vilket jag håller med Po-

well om – men för både undervisande män och kvinnliga noviser.590 

Theodoras ifrågasättande är ett av textens allra starkaste budskap. 

Det är inte meningen att undervisningen ska accepteras okritiskt. Di-

daktiken är operativ. En person som ska ingå klosterlöfte och kommer 

att utsättas för frestelser måste vara förankrad i en personlig överty-

gelse, därav alla de kraftfulla förebilder som texten presenterar.  

                                                        
589 Stephen Jaeger, Ennobling Love. In Search of a Lost Sensibility, Penn, University of Penn-
sylvania Press, Philadelphia1999, s. 59. 
590 Powell 2001, s. 111, 113.  
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Utbildningens diskurs förändras under 1100–talet och sociala ideal 

blir viktigare.591 Under 1000–talet hade fridens konvention varit viktig 

i klosterskolor och katedralskolor. Kärlek, vänskap och fred skulle 

prägla den sociala miljön, men det kan ses mer som ett ideal än karak-

täristiskt för 1000–talets skolor. En konsekvens av fridens konvention 

var bland annat att det inte var acceptabelt att argumentera eller oppo-

nera sig mot läraren eller textens auktoritet. På 1100–talet blev oppo-

sitionen däremot ett tecken på att adepten menade allvar, det Jaeger 

kallar "a serious intellectual posture".592 Theodoras ifrågasättande kan 

alltså tolkas som en representation av ett nytt socialt ideal för den 

unga klosterjungfrun. Hennes aktiva och engagerade deltagande är ett 

tecken på att hon är seriös och sanningssökande i sina studier. Det kan 

förklara skildringen av Theodoras förhållningssätt. Trots att Peregri-

nus har tillrättavisande repliker framställs hans relation till Theodora 

som förtrolig. Peregrinus' predikningar om ödmjukhet, tålamod och 

varningar för högmod i kombination med Theodoras ifrågasättande 

ger upphov till en didaktisk dissonans i texten, som är representativ 

för de medeltida exempelberättelsernas operativa didaktik.593  

Theodoras subjektposition förstärks av det faktum att hon i egen-

skap av interaktiv narrat står i ett närmare förhållande till en ung lä-

sare än den undervisande Peregrinus och exempelberättelsernas karak-

tärer. Hon blir textens starkaste förebild.  

                                                        
591 Jaeger 1994, s. 324. 
592 Jaeger 1994, s. 193. 
593 Se även Allen 2005, t.ex. s. 23: "But far from creating aesthetic unity or ideological reso-
lution, Middle English exemplary texts (despite their own claims) are often disjunctive, in-
terrogative, ambiguous, or indeterminate." 
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Genomslagskraften ligger inte bara i Theodoras problematiserande 

uttalanden, utan i flödet av budskap som genom de olika kraftfulla, 

kvinnliga förebilderna i exempelberättelserna sammanstrålar i konkre-

tiseringen av Theodoras subjektposition. Det är i kraft av oskuld, 

kyskhet, mod och visdom som Theodora och andra kvinnliga karaktä-

rer i texten blir definierade som förebilder och kan agera på ett sätt 

som kan tolkas som självständigt och aktivt. Är agerandet självstän-

digt? På ett djupare plan, och utifrån Althussers syn på subjektet, kan 

det ifrågasättas. Det finns ideologiska begränsningar som innebär att 

självständigheten också är en subjektposition inom ramen för den mo-

nastiska diskursen. Det är naturligtvis inte en fri självständighet det 

handlar om. Lydnaden var (och är) viktig i den monastiska kulturen. 

Den självständighet som utmejslas kan dock jämföras med de under-

ordnade subjektpositioner som traditionellt sett styr kvinnors hand-

lingsutrymme på medeltiden. Ur det perspektivet kan man ana en al-

ternativ subjektposition.  

Powells påstående att mannen ska tala och kvinnan lyssna i Specu-

lum virginum kan ifrågasättas om man ser Theodora som en före-

bild.594 Såväl Powells som Griffiths tolkningar marginaliserar det 

kvinnliga subjekt som framträder i Speculum virginum. Powells tes 

har blivit ifrågasatt av Jutta Seyfarth, som har gjort den latinska texten 

tillgänglig genom sin textkritiska utgåva (1990).595 Hon kommenterar 

Powells tes:  
Whether this thesis does justice to Theodora's role in the dia-
logue, however, must remain an open question. Passages 
throughout the dialogue show her as an independant partner in 
the conversation.596  

                                                        
594 Powell 2001, s. 111ff. 
595 Se Seyfarth 1990. 
596 Seyfarth 2001, not 8, s. 52. 



 
 

195 

Jag har tidigare ställt frågan varför en manlig författare infogar ett 

kvinnligt perspektiv, som kan iakttas i flera av Theodoras repliker. 

När man dessutom tar hänsyn till de personliga kommentarer som 

finns i dialogen och den roll Theodora har kan man också undra vilket 

syfte dessa faktorer tjänar. Kan de finnas där för att förstärka identifi-

kationen, för att visa hur mänskliga Peregrinus och Theodora är och 

därför har trovärdighet som förebilder? Det är möjligt, men det kan 

finnas andra förklaringar. Griffiths konstaterar att verket avviker från 

andra verk som Conrad av Hirsau skrev.597 En förklaring skulle kunna 

vara att författaren har redovisat ett verkligt samtal, eller inspirerats av 

ett. Undervisande samtal av detta slag förekom vid tiden för verkets 

tillkomst, där cura monialium praktiserades.598 En annan möjlighet är 

ett delat författarskap, vilket kommentarer om skrivande skulle kunna 

tyda på, även om det i så fall skulle vara högst ovanligt. Ett kvinnligt 

författarskap är osannolikt. Originalmanuskriptet saknas, vilket för-

svårar möjligheterna att få svar på den här typen av frågor. Min upp-

fattning är att de didaktiska ambitionerna har varit överordnade, oav-

sett verkets tillkomsthistoria. Det visar den avancerade variationen när 

det gäller metoder och stilskiften. I dialogen blir Theodora och Pereg-

rinus de förebilder som de förmodligen avsetts att vara.  

                                                        
597 Griffiths 2007, s. 9, 161. 
598 Seyfarth uppger i sin diskussion om manuskriptet K (hon jämför bl.a. manuskript L, Arun-
del 44, med K), ett av de äldsta av Speculum virginum, att det troligen kommer ifrån St. Ma-
rys orden i Andernach, Rhendalen. Richard av Springiersbach grundade Andernach, ett au-
gustinskt ordenscentrum, 1128 tillsammans med sin syster Tenxwind och utsåg omedelbart 
prästen Conrad till hennes läromästare. Det finns inga bevis på en direkt koppling mellan 
dessa personer och verket, däremot anser Seyfarth att texten passar väl in i sammanhanget, 
med en snabb expansion av antalet nunnor, som 1138 begränsades till 100, och dubbla kloster. 
Seyfarth 2001, s. 45–46. Seyfarth menar att dialogen är fiktiv. Seyfarth 2001, s. 41. Hon anser 
att författaren måste vara Peregrinus, som kan vara en pseudonym eller författarens riktiga 
namn. Seyfarth 2001, s. 40. 
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Diskussionen i nästa kapitel kommer att föra oss ännu längre bort 

ifrån det passiva lyssnandets konvention, främst när det gäller Specu-

lum virginum. 
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8. Kön och subjekt: ambivalens och 
upplösning 

I det här kapitlet diskuteras konstruktion av ideal och subjektposition-

er för flickor. Jag ställer också frågan om kön används som ett redskap 

för att skapa identifikation med huvudpersonerna. Speculum virginum 

har fått stort utrymme och används som utgångspunkt, eftersom verket 

– som vi redan sett – delvis lämnar "okonventionella" svar på ovanstå-

ende frågor. Kapitlet inleds med en presentation av spegeln som meta-

for, som har viss betydelse för tolkningen. 

 

8.1 Spegelns betydelse 

Antikens och medeltidens speglar var inte som de vi är vana vid. 

Speglar med klart glas tillverkades inte i Europa förrän under andra 

hälften av 1400–talet. Ursprunget är omtvistat, men de började trolig-

en inte spridas förrän på 1500–talet och var då mycket exklusiva.599 

Före det klara spegelglasets tid har det funnits speglar av polerad ob-

sidian (Mexiko) och olika metaller (till exempel polerat bly, koppar– 

och tennföreningar, brons) och från 200–talet även av glas, dock inte 

av någon bättre kvalitet.600 Innan man kunde tillverka speglar av platt 

                                                        
 
599 Sabine Melchior–Bonnet, The Mirror. A History, övers. Katharine H. Jewett, Routledge, 
London 2002, s. 18–24. 
600 Melchior–Bonnet 2002, s. 9–13. Hans Biedermann, Symbollexikonet, övers. Paul Frisch 
och Joachim Retzlaff, Forum, Stockholm 1993, s. 378. 
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glas fanns det konvexa speglar. Den dunkla, färgade, ibland förvridna 

spegelbilden, dess förmåga att reflektera ljus samt att den visade en 

avbild som både var lik och olik bidrog till mystifieringen av spegeln 

och kan förklara några av dess metaforiska tillskrivningar.601 Spegelns 

gåtfulla egenskaper har även gett upphov till gåtor, som till exempel 

denna klassiska sakliknelsegåta (kallad monopoikilomorf gåta, som är 

en gåta där svaret är ett ting): 602 
Jag vet ett litet land, 
där är varken vatten eller sand, 
där är varken sinne eller minne 
men likväl är du därinne.603 

Det finns en mängd folkliga såväl som religiösa föreställningar om 

spegeln över hela världen. I den europeiska folktron ansågs länge att 

det fanns en mystisk förbindelse mellan avbilden och subjektet genom 

spegeln och att spegeln kunde hålla kvar människans själ. Därför 

skulle man se till att det inte fanns en spegel i närheten av någon som 

var döende.604 Ibland har spegeln setts som en magisk port till en inre, 

andlig värld och har förekommit i tempel. Ögat som "själens spegel" 

kan genom seendet av något inre, som ligger bortom det uppenbara, 

kopplas till spegelns gåtfulla, metaforiska betydelse.605  

                                                        
601 Melchior–Bonnet 2002, s. 12–13, 101–102. 
602 Olof Christoffersson och C.W. von Sydow, Gåtor från Skytts härad i Skåne, Folkminnen 
från Skytts härad III, samlade av Olof Christoffersson. Sammanställning och inledning av 
C.W. von Sydow, Folkminnen och folktankar, Lund 1915. Sydow redogör för den tidigare 
forskningen där en av de mer grundliga kategoriseringarna gjorts av professor Robert Leh-
mann–Nitsche (vid universiteten i La Plata och Buenos Aires), som studerar 2105 gåtupp-
teckningar från Argentina, Uruguay och Paraguay. Se Christoffersson/Sydow 1915, s. 9. 
Beteckningen "poikilomorf" med underavdelningarna monopoikilomorf (ett ting avses) och 
polypoikilomorf (mer än ett ting av samma slag avses) är Lehmann–Nitsches begrepp medan 
Sydow föredrar den enklare termen sakliknelsegåta och sakgåta med underavdelningen liknel-
segåta och i nästa led "Ett föremål (eller flera utan närmare förhållande till varandra)". Se 
Christoffersson/Sydow 1915, s. 11, 15ff, 25, 28.  
603 Christoffersson/Sydow 1915, s. 28. 
604 Biedermann 1993, s. 378. 
605 Om ögat som själens spegel, se Biedermann 1993, s. 379. 
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Spegeln användes som metafor i litteraturen redan under antiken, 

men det är först på medeltiden den börjar förekomma i titeln på litte-

rära verk. Traditionen börjar sannolikt med Augustinus' Speculum 

Augustini; Sp. de Scriptura Sacra; Sp. guis ignorat (före 430 e.Kr).606 

Herbert Grabes, som är en av de forskare som har studerat spegeln 

som metafor, räknar upp verk på latin, engelska, franska, tyska och 

holländska med ordet spegel i titeln. Förmodligen har endast fyra verk 

tillkommit före år 1100. Antalet ökar till och med 1300–talet (19 på 

1100–talet, 58 på 1200–talet, 68 på 1300–talet), men på 1400–talet 

sker en dramatisk ökning (163).607 Antalet minskade under 1500–talet 

(99), men ökade sedan rejält igen under 1600–talet (243).608 Det visar 

att spegeln behöll sin ställning som titelmetafor i Europa även efter 

reformationen. Grabes uppger att i nästan alla verk med spegel som 

titelmetafor refererar texten till själva verket som en spegel.609 Kling-

berg skriver: "Spegel var en vanlig titel på fostrande litteratur under 

äldre tid."610 En vanlig tolkning är att en spegelmetafor i titeln signale-

rar att det är någon typ av undervisning. Det innebär dock inte att alla 

speculum–texter riktar sig till barn och ungdomar, även om många gör 

det. Det finns verk som är encyklopedier, handböcker och läroböcker i 

olika ämnen, andra är handledningar i andlighet eller moral.611 I vissa 

                                                        
606 Herbert Grabes, Speculum, Mirror und Looking–glass. Kontinuität und Originalität der 
Spiegelmetapher in den Buchtiteln des mittelalters und der englischen Literatur des 13. bis 
17. Jahrhunderts, Max Niemeyer Verlag Tübingen 1973, s. 246. Bland de tidiga speculum-
texterna kan även nämnas Speculum puerorum, från 1000–talet av Isembardus Floriacensis, 
vars titel indikerar att verket riktar sig till pojkar/ynglingar. Se Grabes 1973, s. 246. 
607 Grabes 1973, s. 246–288. Observera att ett antal texter ej kan dateras exakt samt att Grabes 
bibliografi inte är fullständig, se s. 288. Hans genomgång kan däremot ge en indikation. 
608 Grabes 1973, s. 288–351.  
609 Herbert Grabes, The Mutable Glass. Mirror–imagery in titles and texts of the Middle Ages 
and English Renaissance, Cambridge University Press, Cambridge 1982, s. 38–39. 
610 Klingberg 1964, s. 33. 
611 Grabes 1982, s. 236ff.  
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speculum–texter uttrycks redan i titeln att texten innehåller exempel 

eller liknelser.612 

Furstespegeln är en etablerad, litterär genre inom speculum–

traditionen. Det är undervisningar för unga, blivande furstar. Ett unikt 

exempel på en tidig furstespegel är den norska originaltexten Konungs 

skuggsjá (Speculum regale), skriven cirka 1250–1260.613 Den är upp-

byggd som en didaktisk, berättande dialog mellan far och son och är 

Skandinaviens äldsta litterära verk som adresserar en ung publik.614 

Den äldsta furstespegeln på svenska, Konungastyrelsen (originaltitel: 

Um styrilse konunga ok höfdinga) från ca 1330 (eller runt 1350), är 

inte bevarad. Det finns ett fragment från 1400–talet och tack vare Jo-

hannes Bureus finns det, som nämnts tidigare, en tryckt version från 

1634 med titeln En nyttigh bok/om Konnunga Styrilse och Höfdinga, 

vars förlaga är en förlorad handskrift.615 I textens förord förklarar 

Bureus fördelen med att bevara undervisningen i skrift och använder 

spegeln som liknelse: 
Thet är en faderligh och godh gärning/thär någhor then andra 
medh ordom lärer och vnderwijsar: När thet warder förgätit 
och vtur minnet kommit/huru kunna orden sedan hemptas 
igen? Men thär vnderwijsningen warder fattat i Bokstawen/och 
skriftenne/ther kan man åter thå och thå som oftast/såsom i 
enom Spegel/få thet som förgetit är/i sitt rätta ordalagh tilbaka 
igen vthi minnet. Munteligh vnderwijsnjng kan allena then 
närwarande nytia/som åhörande är: Men then skriffteliga/kan 
sprijdhas wijdha wägna til många frånwarande och fiärrstadda. 

                                                        
612 T.ex Michael Sachs Kors och tröst spegel thens christeliga kyrkionnes, aff liknelsen om 
een barnafödande quinna 1607. 
613 Knut Gjerset, History of the Norwegian people, volym 1-2, Macmillan Co. 1915, nytryck 
University of Michigan, AMS Press, New York 1969, s. 449. 
614 Se t.ex. Rudolph Keyser, Peter Andreas och C.R. Unger, Speculum regale. Konungs-
skuggsjá. Konge-speilet. Et philosophisk-didaktisk skrift, forfattet i Norge mod slutningen af 
det tolfte aarhundrede. Tilligemed et samtidigt skrift om den norske kirkes stilling til staten. 
Udgivet efter foranstaltning af det Akademiske collegium ved det Kongelige norske Frederiks-
universitet. Med to lithographerede blade facsimile-aftryk. Christiania. trykt hos Carl C. 
Werner & Comp. 1848, s. 4ff. 
615 Schück 1952, s. 604.  
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Och hwar så hende at sielve vnderwijsaren frånföllo: Så kan lel 
vnderwijsningen reckia mångom efterkommandom til större 
nytta i långan tijdh. (Min kurs.)616 

Bureus' användning av ordet spegel fungerar närmast som en beteck-

ning för något man kan återvända till, som en hjälp för minnet, där 

texten liknas vid en spegel. Han refererar även till texten som en 

skriftlig undervisning. 

Speculum virginum är en av de allra tidigaste speculum–texterna 

och dess titel förklaras och används som referens i texten vid flera 

tillfällen, särskilt i inledningen.617 Spegelmetaforen ges vid flera till-

fällen nya betydelser, vilket fördjupar innebörden och visar dess an-

vändbarhet.618 Den främsta av förebilderna i Speculum virginum är 

jungfru Maria. I början av den femte boken säger Peregrinus: 
Jungfru Marias himmelska kropp är först och främst jungfru, 
ett känt exempel, till föredöme. Akta därför Herrens moder, 
helga fägringens prydnad, helga jungfrudomens spegel, i vilken 
denna dygdens prydnad, det är ödmjukheten och jungfru-
domen, alltid finns /.../619 

Här ges spegeln som metafor ytterligare tolkningsmöjligheter; "jung-

frudomens spegel" kan syfta på texten, men framför allt pekar det mot 

att jungfru Maria kallas den "helga jungfrudomens spegel". Med tanke 

på den Mariamystik som framträder i den femte boken kan man också 

tolka metaforen så att Speculum virginum avslöjar den dolda kunskap-

en om Maria, på samma sätt som den metaforiska spegeln avslöjar det 

fördolda.  

                                                        
616 Moberg 1964/Bureus 1634, se förordet av Bureus. 
617 Geete 1897–1898, t.ex. s. 9 där det står: "J speghlenom hwilken jak jdher sändhe /.../" 
618 Se t.ex. Geete 1897–1898, s. 5. 
619 Per. JOmfru marie himilslika hampn är allom serdelis jomfrum, eet enkannelighit ex-
emplum, thz är äpthirdömilse Akta thy härrans modher, hälgha fägrindinna prydilse, hälgha 
jomfrudomsins spegil, j hwilkom thänna dygdha prydilse, thz är ödhmiwktin ok jomfrudom-
men, altidh finnas /.../". Geete 1897–1898, s. 180. 
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Folkligt sett var det en vanlig föreställning att en ren spegel symbo-

liserade jungfru Maria. Maria blev som en spegel när Jesus "avbilda-

des" (reflekterades) genom Maria utan att omdana henne. Detta bely-

ser den under medeltiden utbredda uppfattningen att månen symboli-

serar Maria; hon reflekterar det gudomliga ljuset.620 Som det står i 

Speculum virginum: "Hon är också månen, skinande av sin skapares 

sken." ["Hon är ok manen skinande aff sins skapara skeen"].621  

Mer verklighetsnära sätt att använda spegeln tas också upp: 
Jungfrur brukar ha speglar för sina ögon (så) att de ska förstå 
hur deras utseende är, väl eller illa skipat.  
I spegeln syns även dens ansikte som ser i den, och ändå att 
tillsynen [den direkta synbilden, synvinkeln] och gensynen 
[den reflekterade bilden] i allmänhet är förändrad. Då likväl 
fäster den som ser i spegeln sin syn på det han åstundar och 
därefter anpassar han sig invärtes.622 

Att flickor använder speglar för att se hur de ser ut skapar igenkän-

ning. Men det är kopplingen mellan spegelbilden, identiteten och 

identifikationen som är värd att uppmärksamma. Fyra aspekter tas 

upp. Först den direkta spegelbilden, här kallad "tillsynen", att se sig 

själv och bli sitt eget objekt. I den andra, "gensynen", finns en medve-

tenhet om att den reflekterade spegelbilden är en förvriden bild av 

verkligheten. (Även i speglar med klar reflektion ger objekt till höger 

sken av att finnas till vänster o.s.v.) Det ansikte som subjektet ser har 

också en andlig innebörd. Det handlar inte bara om att spegelbilden är 

förvriden, möjligen dunkel. Den förvrängda bilden fungerar som en 

metafor för det andliga jaget. Kommentaren att subjektet (här om-

                                                        
620 Biedermann 1993, s. 379. Se även Upp 12.1. 
621 Geete 1897–1898, s. 182–183. 
622 "Jomfrunar plägha haffwa speghla, fore sin öghon, at the skulu wndhirstanda, hwru thera 
prydilse är, wäl ällir illa skipat      I speghlenom synis ok thäns biläte, som ser j honom, ok än 
tho at tilsynen ok gensynen almenneligha är omskiptelighin, thog likowäl fästir thän som seer 
j spegillin, sina syn oppa the han astwndar, ok thär äpthir laghar han sig inwärthis /.../". Geete 
1897–1898, s. 5. 
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nämnt som "han") anpassar sig invärtes efter sin spegelbild visar att 

spegeln inte bara fungerar som ett metaforiskt redskap för självkänne-

dom i Speculum virginum. Även människans bild av sitt yttre jag på-

verkar hennes inre, hennes jagmedvetande. Det är den tredje aspekten. 

Den fjärde ligger i spegelmetaforens anspelning på subjektets religiösa 

inställning och relation till Gud, det teologiska perspektivet att männi-

skan enligt 1 Mos. 1 är skapad till Guds avbild. I den fjärde boken av 

Speculum virginum görs följande reflektion: 
Aktar du den heliga skrift, då finner du dig så som om du skå-
dade dig i spegeln, och i henne får du veta och förstå, vad som 
ska göras. Ser vi, säger aposteln, nu genom spegeln, och så 
som i mörkret, men då vår Herre behagar, ska vi se Honom an-
sikte mot ansikte.623 

I citatet används spegeln även för att beteckna Bibeln, "den heliga 

skrift". Genom att akta Bibeln uppnås självkännedom, eller som det 

står här: "finner du dig". Genom självkännedomen förstår den troende 

hur hon/han är skapad till Guds avbild och kan därigenom se Gud "an-

sikte mot ansikte" såsom i en spegel.  

Användningen av spegelmetaforen skulle kunna vara en kombinat-

ion av Hugh av St. Victors och Bernhard av Clairvauxs idéer om den 

troendes utveckling.  Hugh ser det yttre beteendet som förebildande, 

att människan blir dygdig och god inom sig när hon anammar ett kor-

rekt, yttre beteende. I ovanstående citat tycks det som subjektet ser, 

sitt eget yttre i spegeln, kan bli förebildande för hennes inre. Men det 

är inte en självklar tolkning. Det subjektet ser lika gärna kan vara hen-

nes inre, vilket ligger i linje med Bernhards syn att utvecklandet av ett 

                                                        
 
623 "/.../ Aktar thu the hälgha scrifth, tha findher thu tik swa som thu skodadhe tik j speg-
lenom, ok j hänne faar thu witha ok wndhirstanda, hwat göraskolande är Seem wi sigher 
apostolen, nw gönom spegillin, ok swa som j mörkit, än tha warom härra täkkis, skulum wi 
honom see änlite widh änlite /.../". Geete 1897–1898, s. 170. 
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dygdigt beteende kommer inifrån, genom en inre medvetenhet och 

övertygelse.624 Det ena synsättet utesluter inte det andra, vilket är pre-

cis vad spegelns dubbla funktion som metafor tyder på. Citatet är en 

anspelning på 1 Kor. 13.12, men för att få sammanhanget klart för sig 

finns anledning att läsa i 1 Kor. 13.11–13:  
11När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn 
och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt 
bort det barnsliga. 12Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall 
vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då 
skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig. 13Men nu 
består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kär-
leken.625 

I Speculum virginum diskuteras detta uttalande av Paulus om sin barn-

dom, för att illustrera skillnaden mellan det jordiska och det him-

melska livet.626 Spegelmetaforen blir ett sätt att visa att jordelivet kan 

liknas vid människans barndom, bilden (kan tolkas som världen eller 

självet) är gåtfull för ett barn, men i "vuxen" ålder, så står hon ansikte 

mot ansikte med Gud och/eller sitt sanna jag. Båda tolkningarna är 

möjliga. 

                                                        
 
624 Jaeger 1994, s. 269. Kopplingar mellan Speculum virginum och Bernhard av Clairvaux har 
diskuterats i tidigare forskning. Enligt Einar Már Jónsson kände Bernhard till verket redan 
1127 (vilket skulle tyda på en tidigare tillkomst), vilket visar sig i ett citat i brev 42. Se Jóns-
son 1995, s. 172. Se även Bernards 1955, s. 31. Men det skulle också kunna handla om att 
författaren till Speculum virginum hade hört eller kände till Bernhards predikningar och att 
lånet i bok 11, rad 917 (i den latinska versionen) snarare kommer från Bernhard. Det tycks 
vara Jutta Seyfarths slutsats när hon i sin diskussion om dateringen skriver: "3. In seiner 
Predigt zum Osterfest [hänv.] (Feria IV Hebdomadae sanctae. De passione Domini) spricht 
Bernhard von Clairvaux von den Tugenden der patientia, der humilitas under der caritas, die 
Christus in so hervorragendem Maß lebte, daß sie der eigentliche Grund seiner Passion 
wurden. Zu dieser Predigt entstand in der Buchmalerei [hänv] der Bildtyp der Tugendkreuzi-
gung (Frauengestalten als Allegorien der Tugenden nageln Christus ans Kreuz), der in der 
Folgezeit insbesondere in Frauenklöstern Verbreitung fand [hänv]. Der Autor des Speculum 
virginum scheint sich auf diese Predigt zu berufen, wenn er XI, 917 schreibt: Misericordia et 
caritas filium dei crucis passioni addixerunt und im folgenden ausdrücklich auf die Aus-
legung der compassio des Herrn durch die doctores verweist. Die Predigten Bernhards werden 
auf 1135–1153 datiert; wieder gewinnt man zwar kein exaktes Datum, aber einen weiteren 
Hinweis auf die Vierziger Jahre des 12. Jahrhunderts." Se Seyfarth 1990, s. 34.  
625 Bibeln 2001, 1 Kor. 13.11–13. 
626 Geete 1897–1898, s. 422–423. 
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Ett viktigt budskap i bibelcitatet ur 1 Kor. är att subjektet får lika 

mycket kunskap om sig själv som Gud sägs ha, när människan mognar 

och kunskapen blir "fullständig". När Theodora vid ett tillfälle frågar 

vad likheten med Gud består av, förutom den visdom som människan 

bär inom sig, svarar Peregrinus med en hänvisning till Jesse kvist 

("jesse qwisth") och Jesu mildhet.627 Människan som Guds avbild om-

nämns vid flera tillfällen i texten, till exempel: 
Betrakta och skåda Guds avbilds spegel i sig628 

Även här möter vi idén att människan genom att se Gud inom sig ser 

sambandet och förstår likheten. Spegeln, som reflekterar Guds ansikte, 

sägs dessutom finnas inom henne. Spegeln blir som en metafor för 

människans själ och för förhållandet mellan kroppen och själen. Män-

niskans inre bild av sig själv som Guds avbild blir som en förebild för 

hennes yttre.629  

                                                        
 
627 "Th. /.../ Hwat kan människian liknas gudhi, än tho at hon haffwer i sig fulkomlikin wis-
dom, än gak bäthir fram /.../ Per. /.../ framgangande aff jesse qwisth, äptirspöriom ok äptir-
lethom Hwilas owir honom milhetinna ande, ok han är söthir ok säffwir ällir mildir/.../ Se 
Geete, 1897–1898, s. 527. Jesse kvist, Jesse rot eller Jesseträdet syftar på Jesu härkomst. 
Namnet Jesse syftar inte på Jesus, utan på anfadern Jishaj, far till David. Se Matt. 1.5–6. Det 
är en anspelning på Jesaja 11.10 och Romarbrevet 15.12 som ska "bevisa" att Jesus var född i 
"rätt" släkt. I en modern version av psalmen Det är en ros utsprungen, av Jesse rot och stam 
har namnet Jesse bytts ut mot David, vilket inte är kyrkohistoriskt korrekt. 
628 "Betrakta ok skodha gudz bilätis spegil j sik /.../". Geete 1897–1898, s. 248. 
629 Se även: "Per.     Sannelika dotthir thätta haffwer thu rättelika framfört, j thy at thu wilde 
bedhas spegil ällir reghlo, j hwilko thu skulde känna tik siälffwa, Nar människian kännir sin 
eghin wanskilse, tha är hon komen oppa ena stora ok första trappona j dygdhomen /.../" Geete 
1897–1898, s. 95. [Per.     Sannerligen dotter, detta har du rätteligen framfört, därför att du 
ville begära (vilja ha, se bedha – begära) spegeln eller klosterregeln, i vilken du skulle (lära) 
känna dig själv. När människan känner till sin egen nöd, då är hon kommen upp på ett stort 
och första trappsteg i dygden /.../] "/.../ Bedhis thu dotthir spegillin här haffwer thu honom See 
til huru mykit thu förbätra tik, ok huru mykit thu forargha tik, thz math thu här finna j thänna 
twäskona fructhinne, är thz swa at thu här lethar äpthir tik, här findher thu tik Thz skulde ey 
kallas spegil ok ey kan thz ok, wthan thz lathir synas j sik thäns biläte som seer j honom For 
thänna sak haff thin radh mz the hälghe scriffth, thär findher thu nakor the fotspor som fästa 
äru j thina samwith, antiggia dygdanna ällir lastanna" Geete 1897–1898, s. 133. [/.../ Ber du, 
dotter, om spegeln, här har du den. Se till hur mycket du förbättrar dig och hur mycket du 
förargar dig, det må du här finna i denna tveskodda (dubbelsidiga/dubbla) frukt. Är det så att 
du här letar efter dig, här finner du dig. Det skulle ej kallas spegel, och kan det inte heller, 
utan att det syns i dens avbild som ser i honom (den). På grund av detta, rådfråga den heliga 
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Att kunskapen om självet är den viktigaste kunskapen är en bä-

rande tanke i texten. De kloka ändrar sitt beteende när de får kunskap 

om "allting" och då i synnerhet kunskap om sin egen person, sin sanna 

'persona'.630 Det här kan även sättas i relation till det som står i Episto-

lan (förordet): 
Än när tecknen och speglarna, i vilka Gud delvis nu kan lära 
kännas, försvinner, då ska det framställas, som ansikte vid an-
sikte, vilket nu efterletas osynligt i skriften [Bibeln]; det är Gud 
vår käraste skapare och frälsare. 631 

En viss aspekt av kunskapen i Bibeln är "osynlig". Vad står speglarna 

för och varför försvinner tecknen? Speglarna kan representera förebil-

derna i texten eller Guds ord. I ett tidigare stycke står: "Vad är denna 

kvinnospegel annat än Guds ord, satt framför (den) helga själens åsyn, 

i vilken de alltid skulle betrakta /.../" ["Hwat äru thänna qwinno 

speghla, annadh än gudz ordh, saath fram fore hälgha siäla asyn, j 

hwilkom the altidh skulu betracta /.../"].632 En sådan tolkning räcker 

emellertid inte som förklaring, eftersom "tecknen" och "speglarna" 

måste försvinna för att det osynliga ska avslöjas. Det kan innebära att 

Bibeln ska läsas allegoriskt, men det tycks inte vara en intellektuell 

process.633 Den djupare betydelsen av Bibeln kan urskiljas ("ansikte 

                                                                                                                                  
skrift, där finner du några av de fotspår som är fästa i ditt samvete, antingen dygden eller 
lasten.] 
630 "Saa fästa the ok sin omgängilse mz apostlenom, ok sätia j himblenom, at thera fäm sin-
nom alzstingx oplystom, näplika j thera persona, stadh ok tima omskiptas the, j nakrom at-
skildom gärningom /.../". [/.../ Så anpassar de också sitt beteende efter apostlarna, som sitter i 
himlen, så att deras fem sinnen blir upplysta om allting, i synnerhet om sin persona, i tid och 
rum omskapas de, genom några särskilda gärningar /.../] Geete 1897–1898, s. 249. 
631 "Än nar teknen ok speghlane, j hwilkom gudh endels nw kännis, bortganga, tha skal thz 
framsäthias, som är änlite widh änlite, hwilkit nw äphtirletas osynligha j scripthinne, thz är 
gudh war käraste skapare ok frälsare". Geete 1897–1898, s. 6. 
632 Geete 1897–1898, s. 6. 
633 Inge Jonsson skriver: "/.../ En ledande tanke i medeltida textutläggning är /.../ tron på att i 
första hand Bibeln måste tolkas allegoriskt. Teologiskt systematiserad urskilde denna före-
ställning vanligen fyra olika betydelsenivåer i texterna, den historisk–bokstavliga, den typolo-
gisk–figurala, den moraliska (tropologiska) och den anagogisk–mystiska. Med namnet Jerusa-
lem anges bokstavligen staden i Palestina, men den är också en figu'ra för den kristna kyrkan. 
Moraliskt åsyftas människans själ, medan den anagogiska innebörden slutligen är den eviga 
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mot ansikte" – återigen används spegelbilden som metafor), när teck-

nen och speglarna försvinner, det vill säga när man kan se bortom den 

bokstavliga betydelsen, lärda tolkningar (som speglarna också kan 

syfta på), de symboliska referenserna och budskap som förebilderna 

förmedlar. De osynliga ting som nämns i verkets förord kan kopplas 

till spegelns mystik.634  

När vi vinklar spegeln kan vi få syn på saker som vi annars inte 

hade kunnat se ur vår faktiska synvinkel. Genom den medeltida, 

dunkla reflektionen i spegeln kan vi anta att dessa ting snarare kunde 

anas än ses som en klar reflektion. Spegelns dubbla funktion i texten, 

att visa det uppenbara och avslöja det fördolda för den som är redo att 

se, blir en allegori för hur Bibelns dolda budskap framträder som i 

relief och får det explicita i texten att lösas upp, försvinna.   

Läsaren leds genom ett svindlande, litterärt äventyr, som rymmer 

närmast oändliga tolkningsmöjligheter. Från de allra enklaste nivåerna 

med samtalen kring de didaktiska tankekartorna och de enklare exem-

pelberättelserna till den esoteriska poesins gåtor utmanas läsaren stän-

digt och tvingas engagera sig och ta ställning. Didaktiskt och litterärt 

sett är verket enastående, både på grund av dess skilda textnivåer, dess 

strävan att engagera läsarens alla sinnen med olika metoder och på 

grund av den avancerade, operativa didaktiken.  

 

                                                                                                                                  
staden i himmelen, de saligas yttersta hemvist." Inge Jonsson, Idéer och teorier om ordens 
konst. Från Platon till strukturalismen, Gleerups, Malmö 2000, s. 41.  
634 Geete, 1897–1898, s. 5. 
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8.2 Identifikation genom likhet 

I artikeln "Perspektiv och inlevelse i film och prosa" diskuterar Göran 

Rossholm hur identifikationen med en karaktär är beskaffad. Läsaren 

(eller åskådaren, när det gäller andra estetiska medier) behöver inte 

dela en karaktärs synvinkel, övertygelser, känslor med mera för att 

identifiera sig med karaktären. Däremot upplever läsaren/åskådaren 

sig som delande karaktärens intresse.635 I förmoderna texter handlar 

däremot identifikation nästan alltid om förebildning och imitation.636 I 

dessa används ofta uttryck som exempelvis "efterdöme" 

(æptedømø/äpthirdöme), "liknelse" och att "likna sig" i betydelsen att 

ta efter eller göra sig lik en förebild.637 I grund och botten är det en 

referens till imitatio christo, att den troende strävar efter att imitera 

Jesus.638 Relationen mellan ett helgon och Jesus framstår som en mo-

dell för det ideala förhållandet mellan en förebild och en efterföljare. 

Det finns i de förmoderna exempelberättelserna en uttalad eller under-

förstådd förhoppning om att läsaren ska imitera goda förebilder och 

avstå ifrån beteenden som gestaltas genom varnande exempel. Frågan 

är hur man engagerar läsaren och vilka identitetsskapande budskap 

som förmedlas. Ett delsvar har diskuterats, nämligen igenkänning ge-

nom likhet i ålder, som förekommer men inte är så vanligt före re-

formationen. Ett annat svar kan finnas i synen på könets betydelse för 

förebildning. I förordet till Speculum virginum står det: 

                                                        
 
635 Göran Rossholm, "Perspektiv och inlevelse i film och prosa", Att anlägga perspektiv, red. 
Göran Rossholm och Staffan Hellberg, Brutus Östlings Bokförlag Symposium, Stock-
holm/Stehag 2005, s. 167. 
636 Se även Foucault 2002, s. 19–28. 
637 För exempel se t.ex. Henning 1954, s. 185 och Geete 1897–1898, s. 8. 
638 Se t.ex. John Kitchen, Saint's Lives and the Rhetoric of Gender. Male and Female in 
Merovingian Hagiography, Oxford University Press, New York 1998, s. 104–105. 
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/.../ Denna samma lilla bok kallas Speculum virginum, det är 
jungfrurnas spegel /.../ Hur de skall bevara sin renhet, och 
(känna) leda till denna närvarons förgängliga ting och måtta, 
hur de skall åstunda himmelska ting. Därför betecknar bokens 
namn detta budskaps fullkomlighet, som här efter följer, att i en 
könets liknelse skulle de komma ihåg hur de skall finna de ting 
som är osynliga. 639 

Lusten att anamma bokens budskap, att "åstunda himmelska ting", 

kan komma genom "könets liknelse" ("liknilse kön"), det vill säga 

könsidentifikation genom likhet. Ordet liknelse handlar om att "likna 

sig", att känna igen sig och/eller efterlikna.640 Två av de viktigaste 

nyckelorden till estetiken i Speculum virginum är identifikation och 

imitation. Yttre likhet, som könet, förväntas (som i citatet) förstärka 

empati och intresse och underlätta läsarens lust att efterlikna hjältin-

norna i textens exempel. Genom igenkänning skulle flickorna lättare 

kunna bevara sin renhet och "finna de ting som är osynliga" i texten, 

det vill säga förstå hur de skulle tolka den.641 Det förklarar varför tex-

ten med endast enstaka undantag innehåller exempelberättelser med 

kvinnliga huvudpersoner. Tonvikten ligger på kvinnans handling och 

egenskaper, även när män förekommer i berättelserna.  

 

8.3 Konventionella föreställningar om det kvinnliga könet 

Som i många av de förmoderna texterna förekommer det konvention-

ella budskap om det kvinnliga könet i Speculum virginum, även om 

det inte är så konsekvent genomfört som man skulle kunna tro. Kvin-

                                                        
639 "/.../ Kallas ok thänna sama lithla book speculum virginum, thz är jomfrunnar speghil /.../ 
Huru the gömaskulu sin renlek, ok ledho til thänna näruarandis ok forgangligha thinghin, ok 
matto, huru the skulu astwnda himirslikin thing, Thy teknar bokinna nampn thänna äranda 
fulkomplikhet, som här äpthir fölghia, at j enu liknilse kön, skulin the minna, huru the skulu 
finna the thing, som osynlikin äru". Geete 1897–1898, s. 5. 
640 Geete 1897–1898, s. 5. 
641 Geete 1897–1898, s. 5. 
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nan kallas då och då för det "wanskeligare könith".642 Det latinska ut-

trycket är sexus infirmior, som kan tolkas som det underlägsna kö-

net.643 Det fornsvenska ordvalet har flera tolkningsmöjligheter och kan 

förstås utifrån sammanhanget som det svårare, besvärligare eller sva-

gare könet.644 En annat exempel är förklaringen till varför Jesus föddes 

som man. Enligt den elfte boken i Speculum virginum valde han en 

manskropp för att mankönets fromma och goda sinne skulle vara till 

hjälp.645 Det verkar, enligt denna förklaring, finnas biologiska fördelar 

med manskroppen.  

Det saknas inte exempel på konventionell könsideologi i förmodern 

barn– och ungdomslitteratur, särskilt efter reformationen. I Insignis 

pueritia lyfts kvinnors negativa beteenden eller okunnighet fram och 

förlöjligas eller görs till varnande exempel, även om det också påpe-

kas att det finns undantag.646 Rudbeckius var givetvis inte ensam om 

att sprida värderingar som gick ut på att kvinnor skvallrar, är lata och 

så vidare. Smått ursäktande, om än med en ovilja att rucka på själva 

principen, skriver han mot slutet av Insignis pueritia: 
    Här är ock om Quinnor rördt/ 
Men doch icke så infördt/ 
At thet alla skal angå / 
Men/som iagh troor/ganska få. 
En får stundom ock then man/ 
Som icke heller tija kan/ 
Uthan offta/som en Apa/ 
Wil höra/föra och gapa/ 
Kommer sigh sielff vthi skada 
Sampt andra ock så i wåda. 
Therföre hoo på thetta sätt 

                                                        
642 Geete 1897–1898, t.ex. s. 162, 165. 
643 Se Seyfarth 1990, s. 103, rad 563. 
644 Ordet "wanskelig" kan härledas till det fornsvenska ordet "vande" (se isländskans "vandi"), 
som bland annat betyder "svårighet, det som är svårt el. kinkigt, det som vållar svårighet el. 
förlägenhet". Söderwall 2007 och Fornsvensk lexikalisk databas. 
645 Geete 1897–1898, s. 527–528. 
646 Se t.ex. Rudbeckius 1624, Insignis pueritia, 4 verso–5 recto (vers 25–26).  
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Qwinnor skämmer/gör ey rätt. 
Ty bland them ock finnas kan/ 
Som frommare är än han.647 

Rudbeckius vill alltså inte anklaga alla kvinnor för bristande dygd, 

utan menar att det kan finnas kvinnor som är frommare än män. Tex-

ter som denna, där goda kvinnor skildras som undantagen som bekräf-

tar regeln, kan ses som typiska för en konventionell könsideologi. 

Texten vänder sig till unga pojkar, vilket kan ha betydelse för presen-

tationen. 

 

8.4 Könets innebörd: flickor och manlikhet 

Idén om könet som grund för identifikation, könets "liknelse", är kon-

sekvent genomförd i Speculum virginum. Med få undantag används 

kvinnliga förebilder i verkets exempelberättelser. En helt annan vänd-

ning tar idén om identifikation genom kön när man studerar vad unga 

flickor förväntas eftersträva i Speculum virginum. Att vara manlik är 

en positiv egenskap hos de kvinnliga förebilderna, som en jungfru bör 

sträva efter. Ibland omtalas ett kvinnligt helgon som "manligt" när hon 

har utstått plågor eller gått sin martyrdöd till mötes för sin tros skull:  
Th. Sannerligen, denna flickan hade manlig stadighet och en 
mans hjärta, vilken med dubbel dygd lurade sin ovän. 648  

                                                        
647 Rudbeckius 1624, Insignis pueritia, se slutordet. 
648 "Sannelika thänna pikan haffdhe manzstadoghet, ok manz hiärta, hvilken mz twäfalle 
dygdhz sigher fulskämde sin owen". Geete 1897–1898, s. 231. Vem "thänna pikan" [denna 
flickan] syftar på är oklart. Helgonen Lucia, Agnes, Cecilia och Agata nämns, men sedan 
övergår texten till att tala om ett kvinnligt helgon utan att det tydligt framgår vem av dem som 
avses. Ord som används i den latinska texten är "uirilis" (virilis), som kan tolkas som manlig, 
viril och "uirtutis" (virtutis, från virtus), som också kan tolkas som manlighet, mod, godhet. 
Se Seyfarth 1990, s. 145.  
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Den här retoriken måste ses i sitt sammanhang. Den är inte unik för 

Speculum virginum. Den återfinns i Gamla Testamentet, i den andra 

Mackabeerboken, och i den traditionella hagiografin. 
En särskild beundran och ett gott eftermäle förtjänar modern, 
som såg sju söner dödas under loppet av en enda dag och mo-
digt uthärdade det, därför att hon hoppades på Herren. Fylld av 
tapperhet uppmuntrade hon var och en av dem på fäders språk, 
och hon styrkte sitt kvinnliga hjärta med manligt mod. (2 
Mack. 7.20–21) 

Liknande retorik finns också hos biskop Clemens (trol. 100–talet) i 

Rom. I ett brev till församlingen i Korinth skriver han: 
Vi känner till många bland oss som överlämnade sig till att 
fängslas för att frige andra. Många lät sig förslavas, och med 
det pris de fick för sig själva tillsåg de att andra fick mat. 
Många kvinnor, ingjutna med kraft genom Guds nåd, har 
åstadkommit många manliga dåd. Den välsignade Judith, un-
der stadens belägring, bad de äldste att få gå ut till hedningar-
nas läger. Utsättande sig för fara gick hon ut av kärlek till sitt 
land och sitt folk som hade belägrats och Herren överlämnade 
Holofernes till en kvinnas hand. Inte heller Ester, kvinnan med 
perfekt tro, utsatte sig för mindre fara för att rädda Israels tolv 
stammar från förestående förintelse; för genom att fasta och 
späka sin kropp bevekade hon den allseende Mästaren, alla åld-
rars Gud, och Han, vid synen av hennes självplågeri, räddade 
folket för vars skull hon hade tagit mött faran. 649 (Min kurs.) 

Manlighet är här en positiv beteckning på handlingar som även kan 

utföras av kvinnor. Kerstin Aspegren, som bland annat undersöker 

                                                        
649 Kerstin Aspegren, The Male Woman. A Feminine Ideal in the Early Church, red. René 
Kieffer, ACTA, Uppsala 1990, s. 115–116. Min översättning av: "We know of many in our 
own midst who gave themselves up to imprisonment in order to ransom others. Many gave 
themselves up to slavery, and with the price they received for themselves, furnished food for 
others. Many women, invested with power through the grace of God, have accomplished 
many a manly deed. The blessed Judith, when the city was under siege, asked of the elders 
leave for herself to go out into the camp of the heathens. Exposing herself to danger, there-
fore, she went out for love of her country and of her people that were in a state of siege, and 
the Lord delivered Holofernes into the hands of a woman. Nor did Esther, that woman of 
perfect faith, expose herself to less danger to rescue the twelwe tribes of Israel from imminent 
destruction; for by fasting and chastizing her body she implored the all–seeing Master, the 
God of the ages, and He, seeing her self–abasement, rescued the people for whose sake she 
had incurred danger."  
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apokryfiska texter, konstaterar att detta citat visar den starka kopp-

lingen mellan mod och manlighet och skriver: 
/.../ If women perform brave and praiseworthy deeds, they act 
like men. That of course has to do with the fact that men were 
warriors and could show their bravery in battle. But it also 
shows that men's occupations and activities were the 
touchstone. Women's work was measured according to the 
standards applied to men's activities, and when women were at 
their best, they performed manly deeds.650 

Kvinnan mättes efter den manliga aktivitetens måttstock, men "man-

liga" handlingar var också som en önskesten, som gjorde kvinnor 

manliga, menar Aspegren.651 Detta framgår även av hagiografiska tex-

ter. I en undersökning med den talande titeln Saint's Lives and the 

Rhetoric of Gender. Male and Female in Merovingian Hagiography 

(1998) konstaterar John Kitchen att i Liber vitae patrum, som innehål-

ler helgonbiografier, använder författaren Gregorius (cirka 538–594), 

biskop av Tours, krigsmetaforisk retorik för att beteckna både manliga 

och kvinnliga helgons strid för frälsningens spridande, men när ett 

kvinnligt helgon skildras läggs en särskild ingrediens in: betydelsen av 

helgonets kön i förhållande till handlingen betonas med begreppet 

inferiorem sexum, det underlägsna könet.652 Det här ska inte nödvän-

digtvis ses som ett nedvärderande. Segern blir desto större för den som 

slår ur ett underläge; stridens dramatik intensifieras när kvinnor slåss 

"som män", svettas och utstår fysiska umbäranden för att till slut be-

segra sina motståndare och hyllas för sin bragd.653  

Kitchen, som har jämfört Gregorius' kroppsligt uttrycksfulla be-

skrivningar av både manliga och kvinnliga helgon, betonar att det 

                                                        
650 Aspegren 1990, s. 116. 
651 Aspegren 1990, s. 116. Se även Kitchen 1998, s. 125.  
652 Kitchen 1998, s. 103. 
653 Kitchen 1998, s. 103. 
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endast är i vissa, begränsade avseenden som författaren refererar till 

helgonets kön på det här viset. När det gäller skildringen av Mone-

gunds liv görs, utöver det nämnda begreppet inferiorem sexum, vissa 

referenser till jungfru Maria och drottningen av Saba, men i övrigt 

följer författaren konsekvent sin retoriska mall för helgonbeskrivning-

ar. Kitchen konstaterar att just referensen till inferiorem sexum är det 

som avviker från normen. Inte i någon beskrivning av manliga helgon 

uppmärksammar Gregorius att helgonet är just man.654  Kitchens slut-

sats är att:  
Evidently, the author is attempting to compensate for the per-
ception of women as weak by associating the inferiorem sexum 
with the Christian athlete and warrior, a view of sanctity that is 
anticipated by the description of the Saviour as the resurrected 
victor who vanquished sin and death. With the life of Christian 
warfare an imitatio Christi, the female saint, if she is to be ge-
nuinly Christlike, must be shown as striving in the contest to 
attain eternal life. The traditional perception of the female as 
being physically and morally inferior – and here we cannot 
consider the various social, legal, theological, canonical, or ot-
her factors that may have contributed to such a view [hänvis-
ningar till flera studier, bl.a. Aspegrens] – obviously raises a 
difficulty for the author, who, in the preface, clearly identifies 
manliness as one of the essential attributes of sanctity. We may 
infer from the fact that Gregory stresses the virile power of 
holy women that femininity detracts from sanctity. Thus, at 
least on the rhetorical level, sanctity is expressed in terms of 
physical, male power; it is the attainment of a victory in a 
drawn–out contest in which the female participants assume the 
characteristics associated with male fighters, an image which, 
as the author indicates, ultimately derives from an adherence to 
the warrior as the paradigm of Christian sanctity, with the mo-
del par excellence being the salvific assault of Christ on huma-
nity's sin and its concomitant, continuing call to death, either 
by martyrdom or asceticism, to maintain the victory of re-
demption originally achieved by the Savior.655 

Kitchen drar alltså slutsatsen att manlighet är en av helighetens attri-

but. Den fysiska, manliga kraft som associeras med helgonlikhet kan 

                                                        
654 Kitchen 1998, s. 104. 
655 Kitchen 1998, s. 104–105. 
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härledas till den kristna krigsmetaforiken, där den troende är en kris-

ten soldat som måste slåss mot fienden, hedendomen och synden, för 

att genom martyrskap och asketism "upprätthålla" uppståndelsen och 

övervinna döden.656 Det kan också förklara den könsrelaterade retori-

ken i Speculum virginum. Krigsmetaforiska uttryck används även där: 
Per. Ingen kröns utom den som strider manligt. Sannerligen 
dotter, är det så att du åstundar kröning, då tillkommer att du 
först skall strida, ty kronan ges dem som seger har vunnit, inte 
de som sig utövar ock försöker strida. Än var det så att du säger 
att de jungfrur som levde under den tid då den heliga kyrkan 
först grundlades, då skulle du väl se din tid fyllas med frid. Du 
har inte än tvingats stå inför blodutgjutelse /.../ vi vill härefter 
säga något litet om tålamodet, vilket mycket nödvändigt är, i 
mildhetens dyrkan. När du är väl är samlad och styrkt eller 
stadfäst i henne, då måste du modigt gå i kamp med gamla dra-
ken och honom, densamma blåmannen, med sitt ondskefulla 
mörker, med dina hälar spjärna ned och manligt stiga eller gå 
stegen, som upprest är i himlen. 657 (Min kurs.) 

Ondskan beskrivs med klassiska allegorier; den gamla draken, bland 

annat omnämnd i Uppenbarelseboken, och en ondskefull man ("blå-

mannen", kan tolkas som Satan) – det främmande och skrämmande 

som försöker hindra jungfrun från att "manligt" stiga upp i himlen. 

"Stadfäst i henne" syftar på den troendes hängivenhet till Maria.  

I den fjärde boken undervisas Theodora om de latinska benämning-

arna på laster och dygder. (I den latinska versionen förklaras begrep-

                                                        
656 Kitchen 1998, s. 104–105. 
657 " Per.      Enghin kronas wthan thän som manlika stridher Sanneligha dotthir är thz swa at 
thu astwndar kronas, tha tilbör at thu skalt först stridha, ty at kronan bidhar them som sigher 
haffwa wunnith, ekke them som sik brwka ok försökia til stridhena  An ware thz swa at thu 
sagdhe the jomfrunar, som waro thäntidh the hälgha kirkia först böriadhis, tha skulde thu wäl 
see thina tima fwlla mz fridh Thu haffwer ekke än mothe standhit, til blodhz wtgiwtilse /.../ 
we wiliom här äpthir nakot lithit sighia aff thwlumodheno Hwilkit mykit widhertörfftelikit är, 
j mildhetinna dyrkan, nar thu äst wäl fatadh ok styrkt ällir stadhfäst j hänne, tha matthe thu 
dristelika gangha j kamp mz gambla drakanom, ok honom thän samma blamannen mz thinom 
hälom spiärna nidher, mz sina ondzskofullo mörkir, ok manneligha stigha ällir gaa steghan, 
som oprestir är j himelin". Geete 1897–1898, s. 116.  
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pen. I den svenska versionen blir avsnittet som en latinlektion.) Man-

nen görs i en del av avsnittet till subjekt och referens. 
Tvekan gör mannen kvinnolik och vanärar /.../ Kräsenhet gör 
de som av hågen är manliga och dugliga nästan till en 
kvinna.658 

Det går inte att missta sig på det nedvärderande i att en duglig man 

skulle kunna vara som en kvinna. Påståenden som det ovan, samt svå-

righeten att göra rätt och övervinna alla laster, föranleder Theodora att 

fråga om det bara är de som är "manliga och dugliga" ["manlighe ok 

fwlhändis"] som klarar av det.659 Peregrinus svarar: 
    Menar du att jag skulle förbise de många kvinnor, som under 
lagen, eller under nåden, övervann sin fiendes makt?660 

Peregrinus' omsvängning förmedlar indignation, som om det inte är 

hans avsikt att predika utifrån en manlig synvinkel. Det blir också en 

påminnelse om den didaktiska poängen med att använda kvinnliga 

förebilder och ett kvinnligt perspektiv när unga flickor undervisas. Här 

kommer problematiken med användningen av begreppet man-

lig/manlik till ytan. Är manligheten en biologiskt grundad egenskap 

eller inte? Peregrinus tycks tolka ordet manlig som en könsbestämd 

egenskap, precis som Theodora gjorde på grund av avsnittets manliga 

subjektivitet. Genom att perspektivet och innebörden av begreppet 

manlighet skiftar uppstår en dissonans där textens auktoritet och kon-

sekvens ifrågasätts. Det kan verka motsägelsefullt att det manliga an-

                                                        
658 "Thwäkan gör mannen qwinslikin ok skämmer /.../ Kräselikhetin gör aff hogenom them 
som manlighin ok fulhändis är til goth ena qwinno." Geete 1897–1898, s. 149. 
659 "Jak aktar wisseligha at thässo oliko samansattho, hwart eeth helbrigdogh wndhirstandh 
faar här stoor opwäkkilse, swa som en spegil, j hwilkom hwar een maa sik skodha, än hwar 
fins thän som här är beqwämmelikin til Hwat är gambla hwgormenom starkare j ondzskonna, 
ok kyndoghetinne snidoghare, hwilkom alla thänna forescriffna gälniskor äru widherhängi-
ande, hwilka alla owirwinna, tilhöre enkannelika them som manlighe ok fwlhändis äro oc j 
hoghenom oplyste, ok styrkte j gudz wisdom". Geete 1897–1898, s. 161–162. 
660 " Menar thu at jak wil owirgiffwa the mangha qwinnonar, hwilka wndhir laghin, ällir 
wndhir nadhinne offwirwnno sinna fionda makt". Geete 1897–1898, s. 162. 
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vänds på olika sätt, men det visar också att det finns flera budskap på 

olika nivåer. Det påstås att män har vissa egenskaper och kvinnor har 

andra egenskaper. Vid en närmare betraktelse är det handlingar som är 

symptom på egenskaperna. Tålamod kan till exempel ses som en 

egenskap, men det går bara att iaktta egenskapen om en person hand-

lar eller reagerar på ett tålmodigt sätt. När kvinnor utför samma hand-

lingar som män uppmärksammas det om det är normbrytande. Det 

normbrytande måste förklaras. Diskussionen lyfts då till en mer intel-

lektuell nivå. Att bryta mot normer och konventioner är i sig viktigt 

för den som söker förändringar, men det måste givetvis göras på ett 

sätt som fungerar ideologiskt. I det sammanhanget är den litterära fö-

rebilden viktig för att lyfta fram hur något "borde" vara.  

 

8.5 Kvinnliga förebilder som är manlika/manliga 

Att det förekommer kvinnliga helgon och bibliska karaktärer som fö-

redömliga exempel i Speculum virginum är inte oväntat. De berättelser 

som är desto mer anmärkningsvärda är de med hedniska förebilder 

och hur de skildras. Peregrinus förklarar att det Theodora kan lära sig 

av hedniska kvinnor är renhet.661 Han berättar bland annat om några 

änkor, som hellre tog sina liv än gav sig åt en ny man. En av dessa 

förebilder är Dido. Här är det legenden om Dido vi möter, inte Vergi-

lius' version. När Kartago byggts upp till hennes döde mans ära kastar 

sig Dido i elden för att undgå ett giftermål med kungen av Libyen.662 

                                                        
 
661 "/.../ tha läre än aff hedhniskom qwinnom renlekin". Geete 1897–1898, s. 334. 
662 "/.../ Thz sigx at didho äptir thz hänna man sichio war dödhir, thok hon mykit gwl ok silff, 
ok sigladhe til affricam, ok thär bygdhe hon stadhin cartaginem Nw thäntidh hon bedhis til 
hustru aff konungenom aff libia, hiärba ath nampne, tha satte hon timan fram nakra stwndh, 
swa at hon gaff honom enghin swar, for än hon haffdhe bygth stadhin Ey war thz lankt thär 
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Peregrinus betonar att det han berättar om henne är den egentliga san-

ningen. "Vad här om skall höras eller sägas, (är inget) annat än (det) 

som i sanning hände" ["Hwat skal här om höras ällir sighias, annadh 

än som j sannindhinne hände"].663 Drottning Teuta sägs ha fått makt att 

styra över de starkaste männen och besegrade ofta romarna tack vare 

sin kyskhet.664 Det budskap som framträder starkast genom dessa 

handlingskraftiga förebilder är att kyskhet ger makt. I kraft av kysk-

heten kan kvinnor besegra män. När männen försöker tvinga på kvin-

norna sin vilja återstår självmordet som den sista möjligheten att 

slippa underkasta sig. 

Det berättas i Speculum virginum bland annat om en hustru till en 

mindre härskare (eller ämbetsman): när mannen inte vågar ta sitt eget 

liv för att slippa hamna i fiendens våld säger hon att han skulle ha 

gjort det, om han inte hade varit rädd. Därefter hugger hon honom 

med ett svärd, sveper in kroppen, tar livet av sig själv, kastande sig 

ned över hans döda kropp, för att inte hamna i någon annan mans 

våld.665  

                                                                                                                                  
äptir at stadhin war bygdhir, them mannenom til aminnilse hwilkin hon förra hafdhe, sichei at 
nampne Sidhan wille hon hällir kastas oppa en eldh, än gaa til andra giptho Hwat skal här om 
höras ällir sighias, annadh än som j sannindhinne hände, hon wart ey före andra saak kastadh j 
eldin, ok thär ändadhe hon sit liff Sannelika renliffwis qwinnan bygdhe cartaginem, ok j 
renleksins loffwe hedhradhe hon stadhin mz renlekx loff, tog hon siin ända /.../" Geete 1897–
1898, s. 330. 
663 Geete 1897–1898, s. 330. 
664 "/.../ Drotningin aff illirico, widh nampn teuta, for thän skuld at hon langan tima styrdhe 
owir männena, them som starkaste waro, ok for thy hon opta owiruan romarana, forskulladhe 
hon renlekx järtekne". ["Drottningen av Illirico, vid namn Teuta. För att hon länge styrde över 
männen, de som var starkast, och därför att hon ofta besegrade romarna, förtjänade hon kysk-
hetens järtecken."] Geete 1897–1898, s. 331. 
665 "/.../ Strato sydonis litle konunghir, ällir ämbizman, wiliande sik mz sinne eghne handh 
fördärffwa, oppa thz han ey skulle wara persis sinom fiondom til atlöghe, hwilka han wänthe 
komaskolande, hwilkra fridhgan mz egipti sälskap han glömt haffdhe Thäntidh han haffdhe 
swärdhit j handhinne, thz skodandhe, tha warth han forffäradhir, swa at han for fasa skuld, 
gath ey dräpit sig, wthan hällir räddhir bidde han fiondanna tilqwämdh Hustrun thätta seg-
hiandis, ok ey twäkandis at han haffdhe wordhit thz han siälffwir räddis, at han skulde wardha 
gripin, hon stak honom j gönom, ok han störte dödhir, hon swepte likith som sidher war Tha 
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En av de mest spännande förebildsframställningarna i Speculum 

virginum är beskrivningen av amazonerna och deras kultur: 
Vad om jag håller fram amazonerna, det kvinnoslaget, till ditt 
exempel, eller efterliknelse, vars manliga håg övergick deras 
svåra köns natur så mycket att de lämnade sitt fädernesland 
såsom landsflyktiga, och (gick) in i Europa och Asien, och med 
stora och starka segrar vann de starkaste delarna av världen, 
och så blev de i hundrade år stridande, och kuvade de starkast 
befästa städerna, och andra nya städer uppbyggde de på samma 
ställe, och dem behöll de i sin makt. Dessa kvinnor umgicks 
med män, hade förbindelser med dem för den enda sak; att de-
ras släkte skulle utvidgas, men allt av mankön blev dräpta, det 
som av kvinnokön var fött de fostrades med noggrann omsorg, 
då likaväl brände de yttre bröstvårtorna av barnen, så att de inte 
skulle hindras att strida /.../666 (Min kurs.) 

Myten om amazonerna var allmänt spridd på medeltiden. Skildringar-

na av dem varierar, men är vanligen negativ.667 Man kan verkligen 

fråga sig varför dessa fantastiska amazoner används som positiva fö-

rebilder för blivande nunnor. Amazonerna är starka, modiga, i princip 

oövervinnerliga, och de hänger sig inte åt känslosam sentimentalitet, 

vilket underförstått är en anledning till att de kan behålla en maktpo-

sition och vinna strider. De utnyttjar män för att föra sitt släkte vidare, 

men de underkastar sig inte männen. Som en tankeväckande parentes 

kan kort nämnas en parallell till dessa berättelser. I Saxos historie-

                                                                                                                                  
thätta war giorth drap hon sik siälffwa, kastande sik offwan oppa dödha kroppin, for the sak at 
hon ekke skulle komma j annars manz waldh". Geete 1897–1898, s. 332. 
666 " Hwat om jak framsäthir amazones thz qwinnoslaghit, tik til thina läthi exemplum, ällir 
äpthirliknilse, hwilkra manligha hoghir owirgik thera wanskligha kööns natur, swa mykit at 
aff sino fädhirnis landh wtgingo the, swa som landhflyktogha, ok in j europam ok asiam, ok 
mz storom ok starkom sigher wnno the starkasta delana aff wärldinne, ok swa bliffwo the j 
hwndradha aar örlöghandis, ok nidherslaandis starkasta örlöghis städhir, ok andra nya städhir 
opbygdho the j samma stadhin, ok them behöllo the wndhir thera waldh Thänna qwinnor 
kändo män, haffwande samblandh mz them for the ensampna sak, at thera släkthir skuldo 
wtuidhas, än alth thz manköns war thz drapo the Thz qwinköns war föddho the ok framfost-
radho mz granne athwakt, tho likowäl brändho the ytra spenana aff barnomen, at the skuldo 
ekke hindras stridandhis /.../" Geete 1897–1898, s. 164. Ordet "wanskeligha" har många 
betydelser, se även fsv vande, men jag har valt att här tolka det utifrån givna möjligheter som 
"svåra".  Se Söderwall 2007, Fornsvensk lexikalisk databas, Gustaf Elof Hellquist, Svensk 
etymologisk ordbok, Lund 1920–1922.  
667 Helen Watanabe–O'Kelly, Beauty or Beast? The Woman Warrior in the German Imagi-
nation from the Renaissance to the Present, Oxford University Press, Oxford 2010, s. 44. 
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skrivning finns nordiska kvinnor som påminner om amazonerna. De 

kunde uppfyllas av manlig vrede eller manlig kraft, klä sig i mans-

dräkt och leda män i strid – egenskaper som fungerar upphöjande och 

förebildande, därför att kvinnorna när så krävs reser sig ur sin "lägre" 

kvinnliga natur och hyllas för det.668 

Peregrinus förklarar att det inte är hans mening att göra amazoner-

nas "ondska" förebildande, utan i stället visa hur det "wanskeligare 

könith" kunde besegra det starkare.669 Det kan man tolka som att det är 

kvinnornas mod, styrka och konsekventa handlingsmönster som ska 

ses som förebildande samt att de övervinner sin "svagare" natur och 

därmed får kontroll över sig själva och sina svagheter. I citatet ovan 

hänvisas till amazonernas "manliga håg" som "övergick deras svagare 

köns natur".670 Efter en beskrivning av den fruktade amazondrottning-

en Marpesia säger Theodora: 
Th.   Du har framlagt med den behagligaste måtta och sätt, som 
jag välkomnar mycket, därför (ber jag) att du tillägger den 
manliga hågens styrka kvinnligt hjärta, både i ord och efter-
döme.671 

Här ser vi åter en bekräftelse på att den "manliga hågen" är något att 

sträva efter. Det kan även vara en bibelallusion. (Se 2 Mack. 7.20–21.) 

I ett tidigare nämnt citat kombinerades uttrycket "manlig stadighet" 

                                                        
668 Johannesson 1978, s. 165–167. Johannesson påpekar också att Saxo kopplar själens "lägre" 
del, det vill säga lust och begär, till det kvinnliga och vredessjälen till det "högre", manliga 
könet, med hänvisning till Saxos formulering (192, 16): "Siquidem delicatum vivendi genus 
perosae corpus animumque patientia ac labore durare solebant totamque femineae levitatis 
mollitiem abdicantes muliebre ingenium virili uti saevitia cogebant." Se Johannesson 1978, s. 
166 samt not 3. 
669 "/.../ ekke oppa thz, at jak wil giffwa the qwinnonar ondzsko til äpthirdöme wthan hwru thz 
wanskeligare könith offwirwan thz starkaren wil jak kwngöra". Geete 1897–1898, s. 162. 
670 Geete 1897–1898, s. 164.  
671 " Th.     Thu haffwer framgangit widh täkkeligasta matto ok lop, mik mykit wälkompno, j 
thy at thu tillägghir manligha hogxsins styrk, qwinslighom hiärtom, badhe j ordhom ok 
äpthirdömom". Geete 1897–1898, s. 165–166. 
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med en "mans hjärta" i Theodoras replik.672 I det här citatet, som är en 

uppmaning, önskar Theodora få veta hur den "manliga hågen" kan 

kombineras med ett "kvinnligt hjärta".673 Det kan ses som ett uttryck 

för förvirring hos Theodora, när det gäller hur hon ska tolka dessa 

könsproblematiserade budskap. Frågan besvaras med att Peregrinus 

övergår till att ge exempel på kristna, kvinnliga förebilder.  

Berättelser om kvinnors manliga mod återkommer i flera exempel-

berättelsesamlingar, inte bara i Speculum virginum. Som ett eko av 

medeltidens förebildande "manlikhet" för flickor kan även tidig-

moderna parafraser av antika berättelser eller återgivningar av helgon-

berättelser bära med sig samma ideologiska diskurs, vilket vi kan se 

spår av i senare verk, som till exempel i Peder Månssons Barnabok 

och Thet qwinlighe könetz lustgård. 

I Peder Månssons Barnabok finns det några berättelser om modiga 

kvinnor, som offrar sina barn i krig därför att det är viktigare att segra 

och låta barnen dö värdigt, än att skydda deras unga liv. En av dessa 

berättelser kommenterar kvinnornas mod på följande sätt: 
   Romerske hederlige qwinner hörandets thet alle the som 
wore vtfarne aff Stadenom till att stridha flydde vndan fiendo-
menn, ginge the vt vm stadz porten mott them och sadhe, 
Hwartt wilie i fly, wansalige barnn så redde, och strax vplyffte 
ssin kläder alle qwinnerne, lätendes them see naturens hemlig-
heett och sade, Effter thet i wilien eder göme, krypen her in 
som i äre vtgongne wåre käre barnn, Och the therföre strax 
wende sigh åther mott fiendomen stridandes mannelige, wili-
andes heller ware döde, än lide sådan försmedilsse, och sså 
stridandes wunno seger. 674 

                                                        
672 "Th. Sannelika thänna pikan haffdhe manzstadoghet, ok manz hiärta, hvilken mz twäfalle 
dygdhz sigher fulskämde sin owen". Geete 1897–1898, s. 231. 
673 Geete 1897–1898, s. 165–166. 
674 Geete 1913–1915, s. 715. 
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Mödrarna häcklar sina barn, som av feghet vill fly från fienden. De 

lyfter på kjolarna, blottar "naturens hemlighet", och säger att de då 

lika gärna kan krypa tillbaka varifrån de kom. Kvinnorna strider sedan 

"mannelige" och vill hellre dö än lida försmädelse. 675 Givetvis kan den 

här typen av berättelser inte bara fungera förebildande för flickor, utan 

även för pojkar. Här är det fegheten som är berättelsens tema och 

skapar subjektpositionering. Det är givet att det är förnedrande att bli 

häcklad av sin mor för något så skamligt som feghet i krig. 

 

8.6 Den inre mannen 

Det är märkligt att det är just kvinnliga förebilder som används i 

Speculum virginum samtidigt som de ofta sägs vara "manlika" eller ha 

manliga egenskaper. Vad innebär det i förhållande till idén om identi-

fikationen? Vilka subjektpositioner är det som konstrueras? För att 

närma sig dessa frågor kan man studera ett annat uttryck, som åter-

kommer och används på olika sätt, nämligen "den inre mannen". I 

följande citat varnar Peregrinus Theodora för att hon inte ska förledas 

av sin egen skönhet: 
/.../ Akta så att ej denna gång ditt eget ansikte sviker dig, vilket 
övergår andra i fägring, därför att den jungfru som vill ta åt sig 
äran av sin fägring, hon säljer avföring. Andras ögon förleds av 
hennes ögon. Endast denna sensus eller tolkning utmärker den 
inre mannens krafter: därför att Herrens jungfru tänker: "äras 
det som tillhör Herren", endast vill vara skön för honom, vilken 
både har skapat och styr både kroppen och själen.676 (Min 
kurs.) 

                                                        
675 Geete 1913–1915, s. 715. 
676 "/.../ Än wakta at ey skuli thik j thässo sinne swika thit eghit änlite, hwilkit andra offwir-
gaar j fäghrindh, thy at the jomfrun som wil sik ära aff sinne fäghrind, hon sääl träkkin, 
androm öghom swikin aff hänna öghom Thänna sensus ällir wttydilse märkir ensampna indra 
manzsins krafthir, for thy at härrans jomfru thänkir the ärandhe som härranom tilhöra, at hon 
skuli wara hälagh badhe j andanom ok kroppenom, astwndandis honom ensampnom thäkkias, 
hwilkin badhe haffwer skapath, ok badhe styrer kroppin ok siälena" Geete 1897–1898, s. 19. 
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Den inre mannen framställs här som en kraft, en inre styrka, som hjäl-

per jungfrun att inte förledas av sin egen skönhet och ta åt sig äran av 

den. Den inre mannens kraft kan också tolkas som tron och troheten 

gentemot Gud, som ska vara starkare än behovet av yttre, materiell 

bekräftelse. I följande avsnitt ges begreppet en annan betydelse. 
Per. /.../ Tror du, Herrens jungfru, att den som rannsakar alla 
människorna inuti, i inre mannen, att Han letar ej allenast om 
kroppen är hel, det är om den är okränkt, utan jämväl skådar 
han hjärtats dygd och mening. Sannerligen ytterst skön (fram-
står för) Gud änkan som står ödmjuk i sin syndabot än en oly-
dig och högfärdig jungfru /.../ 
Th.         Icke är än väl enkelt att förstå, hur kroppens jungfru-
dom kan mistas om hågens straff något övergår sin helighets 
linje (nivå). Varför är det inte nog, att den yttre mannen är hel i 
sin vaksamhet, om den inre är skämd?677 (Min kurs.) 

Det ord som används på latin om den inre mannen är homo interior.678 

Homo betyder på latin inte bara man, utan även människa. I den 

svenska översättningen har dock ordet "mannen" och "mannenom" 

valts, vilket i den tolkningen resulterar i en tydligare könsbestämning 

än i originaltexten. I den fornsvenska texten används däremot den 

yttre respektive inre mannen som ett sätt att beteckna skillnaden mel-

lan människans kropp respektive själ (kan även tolkas som inre känsla 

och sinne). På latin har ordet exterior (det yttre) inte ställts tillsam-

mans med ordet homo, vilket innebär att det svenska uttrycket "yttre 

                                                        
677 "Per.     /.../ Thror thu härrans jomfru, at thän som ransakar alla människiona innantil, j 
indra mannenom, at han lethar ey atenast om kroppin är hel, thz är om han är okränktir, wthan 
ämwäl skodhar han hiärtans dygdh ok meningh Sannelika ythermera thäkkis gudhi änkian 
som standhir ödhmiwkligha j sinne syndabätringh, än een olydogh ok högfärdogh jomfru /.../   
Th.       Ekke är än wäl liwslikit at wndhirstanda, huru kropsins jomfrudom kan mistas om 
hogxsins stwpan nakot owirgar sinna hälaghetz lineam Ällir hwi är thz ekke nogh, at thän 
ythre mannen är heel j sinne gömo, om thän indre är skämdhir". (Min kurs.) Geete 1897–
1898, s. 102–103. 
678 Seyfarth 1990, s. 66, rad 241–244: "T.: Non satis elucet, quomodo possit amitti uirginitas 
carnis, si lineam sanctimonie sue excesserit prostitutio mentis, aut quomodo integritas exterior 
custodita non sufficiat, si homo interior corruptioni subiaceat." 



 
 
224 

mannen" motsvaras av det latinska "yttre".679 Även i det fallet ter sig 

det svenska ordvalet mer könsrelaterat än det latinska.  

Peregrinus argumenterar för att det är viktigare att vara ödmjuk än 

att vara oskuld, att en högfärdig jungfru inte är lika "skön" inför Gud 

som en ödmjuk änka. Det inre är helt enkelt viktigare än det yttre. Det 

svar som Theodora får på sin fråga i ovanstående citat är att högfär-

digheten "smittar kroppen" och gör jungfrun ful.680 Samtalet om den 

inre och den yttre mannen ringar in något av trons kärna; att skilja 

mellan det som kan betraktas och det som är fördolt. Idealet är att det 

råder en harmoni mellan den yttre– och den inre mannen, vilket kan 

tolkas som ett sätt att få den yttre handlingen att bli ett uttryck för den 

inre känslan; motivet eller själens renhet.681  

 

8.7 Den kvinnliga förebilden som lever som man 

Till skillnad från Speculum virginum tycks det inte finnas någon ten-

dens till identifikation genom kön i Siælinna thrøst, där både manliga 

och kvinnliga huvudpersoner används.  

Det finns några legender som skildrar kvinnor som lever som män i 

Siælinna thrøst, till exempel den gripande berättelsen om Marina. En 

dygdig man går i kloster. Efter någon timme saknar han sin unga dot-

ter, som heter Marina. När abboten frågar varför mannen sörjer berät-

                                                        
679 Seyfarth 1990, s. 66, rad 241–244. 
680 "/.../ Högfärdoght hiärta smittar kroppin, ok affskär jomfruligha blomstirsins fägrindh /.../" 
Geete 1897–1898, s. 103. 
681 "/.../Mundicia är mz hwilke bäggia manzsins indra ok ytra hälaghet, ällir osmittelikhet 
gömis fore gudz kärlek skuld /.../" ["Mundicia (i sammanhanget renhet/renlighet) är med 
vilken både mannens inre och yttre helighet, eller renhet gömmes (dväljs) för Guds kärleks 
skull."]  Geete 1897–1898, s. 143. 
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tar han att han oroar sig för sin unga son. Abboten svarar: "Ælskar thu 

thin soon lath han hith koma/wi wiliom han for brodher anama".682 

Mannen går då iväg, byter ut dotterns kläder, skär av henne håret och 

kallar henne Marinum. Flickan växer upp som "broder" i klostret. På 

dödsbädden får mannen sin dotter att lova att hon aldrig ska avslöja att 

hon är kvinna. Marina beskrivs som ödmjuk, lydig, gudlik och vis. 

Hon ses som en helig man och är en mycket uppskattad klosterbroder. 

Ibland gör hon ärenden utanför klostret och övernattar. I ett hus där 

hon övernattat blir den unga dottern i huset gravid med en riddare. När 

det börjar synas och föräldrarna frågar ut henne svarar hon att munken 

Marinus har våldtagit henne. Föräldrarna går till abboten, som frågar 

ut Marina. Hon erkänner synden och blir genast förvisad från klostret. 

I tre år ligger hon i bot utanför klostret och lever av allmosor. När 

barnet föds tas det till klostret. Abboten sänder det till Marina, som tar 

hand om det som om det hade varit hennes eget i två år. Bröderna ser 

hennes stadiga tro och barmhärtighet gentemot barnet. De går till ab-

boten, som låter henne flytta in i klostret. Hon får göra de smutsigaste 

och enklaste sysslorna, som hon utför ödmjukt med glädje. När hon 

dör ska bröderna tvätta hennes kropp och upptäcker då att hon är 

kvinna. De skäms mycket för den orätt som har begåtts. De ber om 

nåd och ger henne en hedersam begravning. Kvinnan som hade ankla-

gat Marina bekänner sin skuld, blir frälst och tar hand om sitt barn. 

Enligt texten blev kvinnan sedan en god människa.683  

Det finns ytterligare en liknande berättelse om en kvinna som lever 

som munk i Siælinna thrøst.684 Samstämmigheten är slående. Både 

                                                        
682 Henning 1954, s. 202. 
683 Henning 1954, s. 202–204. 
684 Henning 1954, s. 277–281. 
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tema, handling och berättarstruktur pekar mot en genrekonvention för 

berättelser om fromma kvinnor som lever som män. Könet får avgö-

rande betydelse som bevis för kvinnornas oskuld när de anklagas för 

våldtäkt (vilket sker i båda berättelserna). Trots lögnen om könet finns 

det i texten inte något klander av Marinas far, utan han framstår som 

en välmenande och kärleksfull förälder. Det läggs inte heller någon 

skuld på kvinnorna för att de ljuger om sitt kön. De skildras som före-

bilder och heliga personer. De lever ett andligt liv och bär sina svårig-

heter stoiskt trots orättvisa anklagelser. De lever som män på ett så 

trovärdigt sätt att ingen klosterbroder misstänker att de är kvinnor. 

Ordet manlig/manlik används inte i dessa texter, men min tolkning är 

att kvinnornas manlikhet även i dessa fall blir ett tecken på helighet. 

Kvinnorna sätter sig över sin "kvinnliga natur", även om det inte 

nämns explicit. Det finns också berättelser om munkar i Siælinna 

thrøst, men då har könet i sig inte någon specifik funktion i berättel-

sen. 

Thet qwinlighe könetz lustgård riktar sig till unga flickor och kvin-

nor. Den tar upp ämnen som barnuppfostran, äktenskapet, änkeståndet 

och kvinnors goda respektive dåliga egenskaper. Den innehåller också 

många allmänbildande exempelberättelser. Det förekommer både hed-

niska och kristna förebilder samt berättelser från grekiska och ro-

merska myter. De författare som citeras är manliga, men det är kvin-

nor och det kvinnliga som är textens tema. Även i den här texten ge-

nomsyras exempelberättelserna av idén om identifikation genom kön, 

att flickor har lättare att ta till sig berättelser om kvinnliga förebilder. 

Det finns berättelser om föredömliga män, men berättelserna skildras 
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utifrån en idé om den kvinnliga läsarens perspektiv och handlar till 

exempel om mäns kyskhet i förhållande till sina hustrur. 

Trots att idén om identifikation genom kön har resulterat i kvinn-

liga huvudpersoner, där kvinnors agerande sätts i fokus, är utgångs-

punkten i Thet qwinlighe könetz lustgård helt och hållet manlig. Man-

nen är normativ, det vill säga skildringarna av kvinnorna sätts i relat-

ion till män och det manliga. Verket har därför ett helt annat perspek-

tiv än till exempel Speculum virginum. Den könsideologi som speglas 

i Thet qwinlighe könetz lustgård tycks vara besläktad med den som 

finns i Insignis pueritia. I den fjärde delens tjugofem första kapitel 

diskuteras kvinnors dåliga egenskaper.685 Det finns dock andra bud-

skap också: 
 [J]Cke hwar och een Qwinna skal man hålla för skröpligh och 
odugeligh/hälst förty man vthi alla Tijder och på åtskillige Or-
tar månge Starcke/tappre och medh itt högt Sinne begåfwade 
Qwinnor funnit hafwer/hwilkes förtrefflige Sedigheeter och 
höge Förstånd hafwa warit alle Manspersoner en Spegel och 
vndersamt exempel.686 

Trots alla de dåliga egenskaper som kvinnor tycks ha finns det alltså 

undantag. Det finns till och med kvinnor som har varit förebilder för 

män tack vare sina förträffliga seder och sitt höga förstånd, enligt cita-

tet. I det här kapitlet nämns kvinnor som var lärda, kunde flera språk, 

undervisade sina barn, undervisade i skolor och skrev dikter eller 

andra texter.687 Det är inte bara kvinnor från antiken som omnämns, 

utan även medeltida, kristna kvinnor, som till exempel "Rosuida" 

                                                        
685 Exempel på några sådana egenskaper är nyfikenhet, "förwetenheet" (att lägga sig i, vilja 
veta för mycket), falskhet, opålitlighet, viljan att dansa, klä sig i fina kläder och smycken, 
sminka sig och använda parfymer, grymhet, hämndgirighet, fördärv som orsakas av koppleri, 
okyskhet, skvaller, lust till pengar och vinning, otrohet mm. Se registret i slutet av Alberti-
nus/de la Cerda 1645. 
686 Albertinus/de la Cerda 1645, s. 894–895. 
687 Albertinus/de la Cerda 1645, s. 894–905. 
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(Roswitha), den saxiska abbedissa som bland annat skrev traktat för 

nunnor, "Theclam", helgonet Tekla, lärjunge till Paulus, med flera.688 

Å ena sidan finns det uppenbart misogyna budskap i Thet qwinlighe 

könetz lustgård, som till exempel när kvinnors dåliga egenskaper ra-

das upp och exemplifieras med avskräckande, historiska berättelser, 

legender och myter. Thet qwinlighe könetz lustgård är en text som 

vältrar sig i kvinnors dåliga egenskaper och vikten av att flickor får en 

god uppfostran. Å andra sidan dyker det även upp hjältinnor ur anti-

kens och medeltidens litteratur som beskrivs som "manliga" och hyllas 

för det. Texten traderar också äldre föreställningar via berättelser om 

hur kvinnor beter sig "manligt". Det 28:e kapitlet i bokens fjärde del 

handlar "Om then Starkheet och Frijmodigheet/hwar medh någre 

Qwinnespersoner hafwa warit begåfwade."689 Författaren förklarar att 

kvinnor kan överträffa män när det gäller kärlek, trofasthet och "Gu-

deligheet", men männen är bättre på att hantera vapen och kriga.690 Det 

beror, enligt texten, på att "Grymheet och Hämngirigheet hafwer Na-

turen thet blödige qwinlige Sinnet ther aff icke welat meddela".691 

Trots det har det funnits kvinnor som varit "så Starcke/frijmodige och 

tappre/at the redelige Mäns store Bedriffter lijka såsom förmörkrat 

hafwa."692 Anmärkningsvärt nog är de kvinnor som omnämns allra 

först i sammanhanget de hedniska amazonerna: 
   Jbland andre hafwa the strijdsamme Amazoner icke warit the 
ringeste/ty sedan the förnummo/at theras Män woro slagne aff 
the Capadocier, hafwa the tilrustat sigh til een stoor Mycken-
heet/förordnat Marpesiam och Lampedam til Öfwerstar/öfwat 

                                                        
 
688 Albertinus/de la Cerda 1645, s. 902–905. 
689 Albertinus/de la Cerda 1645, s. 905. 
690 Albertinus/de la Cerda 1645, s. 906. 
691 Albertinus/de la Cerda 1645, s. 906. 
692 Albertinus/de la Cerda 1645, s. 906. 
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sigh vthi Krijgz–Disciplin, stält sijn Krijgzhäär vthi Ord-
ning/manligen öfwerwunnit sine Fiender/och föröffrat så 
månge Victorier och Landskap/at man thet icke nogsamt be-
skrifwa kan /.../693 

De egenskaper som hyllas är inte några traditionellt "kvinnliga" egen-

skaper, utan förmågan att strida samt organisera och styra en armé till 

seger. Frasen "manligen öfwerwunnit sine Fiender" är som ett eko av 

liknande uttryck i Speculum virginum. Det finns i avsnittet flera berät-

telser om modiga kvinnor. Det berättas bland annat att när kung 

Philippus belägrar staden Chium utropar han att om stadens trälar och 

livegna ansluter sig till honom ska de bli fria och få gifta sig med in-

vånarnas (borgarnas) hustrur, som de tjänar. Kvinnorna i staden blir då 

så rasande att de kliver upp på stadsmuren och driver bort angriparna 

med stenar och eld.694 I en annan berättelse övermannas Pyrrhus i kri-

get mot spartanerna av de kvinnliga Lacedemonierna: 
/.../ så at han sielff bekänna måtte/at vthi samma Slachtning 
hade Qwinnornas Mandom meera lyyst än Mäñernas: Theßlij-
kes at the hade meera gifwit honom til skaffa än Männerna. 
Plägade förthenskul ther effter offta säija/at inge större Neesa 
och Skamfläck hafwer något sinn kunnat honom hända/än 
äfwen ther medh/at Qwinnor hade honom öfwermannat.695 

Pyrrhus' pinsamma förlust kommenteras inte mer än så. Visserligen 

betonas det skamfyllda för en krigsherre att besegras av kvinnor, men 

ordvalet att kvinnornas "Mandom meera lyyst" än männens bekräftar 

att "mandom" och ett manligt beteende ses som positiva egenskaper 

hos kvinnorna. 

Kyskhet som en förutsättning för en kvinnas upphöjda position 

kommenteras i flera av den här typen av berättelser. Den napolitanska 

                                                        
 
693 Albertinus/de la Cerda 1645, s. 906–907. 
694 Albertinus/de la Cerda 1645, s. 907. 
695 Albertinus/de la Cerda 1645, s. 908–909. 
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jungfrun Maria klär sig i manskläder, lever med män i en krigshär, 

vinner skärmytslingar och besegrar många fiender. När hon skadas 

låter hon sig plåstras om och kastar sig sedan in i striden igen, "fäch-

tandes så manligen/at alle sigh ther öfwer förundrade."696 Hon är enligt 

texten så kysk att ingen någonsin misstänker att hon är något annat än 

en "dygdesam Jungfruu".697 Det finns flera exempelberättelser av detta 

slag i kapitlet, som handlar om kvinnors mod i krig. Berättelserna 

kommenteras inte, utan kapitlet och hela verket avslutas med orden: 

"Nu medan omögeligit är/alle wijse/förtrefflige och frijmodide 

Qwinnors Namn och härlige Bedriffter at beskrifwa/wil iagh migh 

wijdare icke uppehålla/vthan här medh thenne Book vthi Gudz Namn 

besluta."698 Enligt författaren finns det alltså så många framstående 

kvinnor att alla inte kan nämnas.  

Berättelserna visar att kvinnor som beter sig manligt och lever som 

män kan bli respekterade och få högre status än kvinnor i allmänhet. 

Det kan tyda på en idé om könets upplösning, det vill säga att könet 

helt enkelt inte är styrande. Tron, dygden och att vara en god förebild 

är ett centralt budskap, men könet tycks vara sekundärt. Att det är 

kvinnor som bryter normer, beter sig hjältemodigt eller tålmodigt har 

däremot stor betydelse för berättelsernas dramaturgi. Läsaren eller 

åhöraren som hör berättelsen om Marina förstår tidigt att hon utsätts 

för orättvisa anklagelser. Hennes ödmjuka reaktion provocerar läsa-

rens/åhörarens rättvisepatos, vilket ökar spänningen och framhäver de 

helgonlika egenskaperna hos Marina som förebild. När kvinnliga ka-

raktärer stoiskt genomlider orättvisor och andra prövningar upphöjs de 

                                                        
696 Albertinus/de la Cerda 1645, s. 909. 
697 Albertinus/de la Cerda 1645, s. 909–910. 
698 Albertinus/de la Cerda 1645, s. 912. 
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och framstår som fromma förebilder. Kyskhet behandlas genomgå-

ende som något självklart och underförstått i konstruktionen av de 

kvinnliga förebilderna. 

 

8.8 Fysisk transformation: kvinnor blir män 

Inte nog med att kvinnor kan leva som män och bli respekterade för 

det. Ett intresseväckande kapitel i Thet qwinlighe könetz lustgård 

handlar om flickor och kvinnor som blir män. Det förefaller som en 

kuriositet i sammanhanget, något som berättas nästan i förbigående på 

tre sidor (av bokens 912), som för att informera läsaren om att sådant 

kan förekomma. Kvinnorna i exemplen är inte bara manliga och bär 

manskläder. De gifter sig med kvinnor och får i flera berättelser barn 

med dem. Det beskrivs till exempel att i stället för "tijd" (mens) fick 

en flicka "Mans Lemmar" eller plötsligt blev en flicka "Mansperson" 

och fick skägg.699 För en kvinna tycks menstrationen ha upphört och 

efter "sveda" upptäckte hon att hon hade förvandlats till man.700 Dessa 

kvinnor som blev män behandlades, enligt texten, mycket olika. En 

borgmästardotter som förvandlas till man förvisas till en öde ö.701 Att 

hon förvandlas till man imponerar alltså inte på någon i hennes sociala 

krets. Denna konsekvens är dock mindre vanlig i sammanhanget. En 

adelsmans dotter reser efter sin förvandling till Indien och när hon 

kommer tillbaka blir hon "achtat för en rijk och tapper Adelsman".702  

                                                        
 
699 Albertinus/de la Cerda 1645, s. 754–755. 
700 Albertinus/de la Cerda 1645, s. 755–756. 
701 Albertinus/de la Cerda 1645, s. 754. 
702 Albertinus/de la Cerda 1645, s. 755. 
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Det berättas att en bondkvinna, som inte behandlades väl av sin 

man, tar på sig manskläder, lämnar honom och gifter sig med en 

kvinna. Författaren spekulerar kring tänkbara förklaringar till varför 

hon förvandlas till man: 
/.../ at hon antingen igenom Natursens Wärkande/eller stark 
Jnbillan/therföre at hon gick klädd i Manskläder/bleff vthi en 
Mansperson förbytt/och inlät sigh medh een annan Qwinna vthi 
Echtenskap. Thet nu Naturen hafwer fordom kunnat wärka/thet 
förmår han ännu/såsom och wist och sant är/at man vthi Indien, 
och på många andre Ortar finner några Menniskior/som tillijka 
äro Man och Qwinna/och kunna bägge Köneß Ämbete förrätta. 
Må man förthenskul sigh thes mindre ther öfwer förundra/at 
man om sådana Fall förtäljer.703 

Ordet hermafrodit används inte, men finns med som föreställning i 

den ambivalenta fundering som avslutar avsnittet.704 Författaren ut-

trycker förundran och frågar om naturen eller inbillning kan få krop-

pen att förändra sig, eller om det är så att vissa människor är både man 

och kvinna, och kan göra båda könens "Ämbete". Avsnittet är förhål-

landevis neutralt och fritt från moralkakor, för att vara en tidigmodern 

text.  

De här berättelserna hör till verkets allmänbildande undervisning 

och är formellt sett inte exempelberättelser, eftersom karaktärerna inte 

framställs som förebilder och något särskilt beteende inte förespråkas. 

I det avseendet finns en märkbar skillnad mellan dessa berättelser och 

de förebildande exempelberättelserna i verket, där kvinnor beter sig 

eller lever som män. Om möjligheten finns att vissa människor kan 

                                                        
 
703 Albertinus/de la Cerda 1645, s. 756. 
704 I Ovidius' Metamorfoser är hermafrodit ett namn i berättelsen om Salmacis. Hermaphrodi-
tus var son till Hermes och Afrodite, som hade växt ihop med den najaden Salmacis. Jim 
Ellis, Sexuality and citizenship. Metamorphosis in Elizabethan Erotic Verse. University of 
Toronto Press, Toronto 2003, s. 150–152. I Thet qwinlighe könetz lustgård tycks det inte 
finnas någon direkt koppling eller referens till Ovidius. Berättelserna är, trots de fantastiska 
inslagen, mer realistiskt skildrade än hos Ovidius, då de handlar om vanliga människor. 
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vara både man och kvinna – även om det ses som undantag – vad hän-

der då med föreställningarna om mannens respektive kvinnans egen-

skaper? Det uppstår en dissonans mellan olika budskap i texten. 

 

8.9 Olika könsideologier 

I slutet av Een sköön och härligh Jungfrw Speghel förklaras kvinno-

namn ur almanackan.705 Att kvinnliga förebilder, de flesta från Bibeln, 

används och att bara kvinnor som nämns i almanackan skildras pekar 

på en idé om igenkänning och identifikation genom kön. Kvinnorna 

kallas inte helgon, utan jungfrur som "äre komne til så stoor ähre/at 

the helige kallas".706 På ett annat ställe används uttrycket "the helighe 

Jungfrur".707 En kvinna som hyllas särskilt för sin exemplariska, äkten-

skapliga kärlek är den svenska drottningen Gunnel/Gunnila, kung 

Asmunds gemål, för att hon dog av sorg vid sin mans sida, sedan han 

blivit dräpt av trollkarlen kung Häding, enligt "wår Swenske Krö-

nika".708 I avsnittet skildras även några martyrers öden i korthet.709 Bir-

gitta är den enda av de heliga jungfrurna i Een sköön och härligh 

Jungfrw Speghel som kritiseras skoningslöst. Dessutom nämns Bir-

gitta (Bridget) från Skottland före Birgitta av Vadstena.710 Ställnings-

                                                        
705 Avsnittet är ett tillägg av Lælius. Se Klingberg 1991, s. 33–35, där det även finns kom-
mentarer om detta avsnitt.  
706 Porta 1591, 131 recto. 
707 Porta 1591, 117 recto. 
708 Porta 1591, 122 recto och verso. 
709 Porta 1591, se t.ex. 120 verso–121 recto. 
710 Porta 1591, 112 recto–115 recto. Lælius' skildring av Birgittas liv präglas av hård kritik 
och det står bland annat att påven och trettio kardinaler fick var sitt inbundet exemplar av 
Birgittas "Lögnebook eller Legenda book", som kostade tjugo dukater per styck, och sedan 
följer en detaljerad redovisning av olika utgifter som uppgår till totalt 5000 daler, en svind-
lande summa, exklusive broder Måns' förtäring under sin resa till Rom. Porta 1591, 114 recto 
(citat), 114 recto–115 recto (ekonomisk redovisning). 
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tagandet tycks vara ett utslag av reformationsseklets uppgörelser med 

katolicismen.711  

Som nämnts tidigare är förordet i Een sköön och härligh Jungfrw 

Speghel är ett skarpt, samhällskritiskt inlägg av översättaren Lælius, 

där vuxna kritiseras. När det gäller barnuppfostran nämns vikten av att 

ge barn (här specificeras inte könet) kristen fostran, god skolundervis-

ning och att föräldrar inte bör reta upp sina barn (med hänvisning till 

och citat ur Efesierbrevet 6).712 Djupare bildning är i Een sköön och 

härligh Jungfrw Speghel inte för flickor, vilket går tvärtemot bud-

skapet i Speculum virginum. Att flickor tidigare tvingades till lärdom 

ser författaren Conrad Porta som att Satan genom "Påwen och hans 

anhang", har drivit ett "selsamt spel" med jungfruståndet och gjort 

unga flickor förvirrade.713 
/.../ Ty såsom i fordom/haffue Jungfrur medh fastande twingat 
sigh och öffuer theras macht vthi Latiniske och andre Tunge-
mål/medh bidiande/läsande och siungande öffuade: Således 
worde the sedhan mästedeels yyr/will och uachtsamma/at the 
sine Huffuudstycken vthi Catechismo icke lära 
wille/Psalmer/herlige Sentenßier eller Språåk och Exempler aff 
then helige Schrifft/på theres äget Modhers mål/platt för-
kasta/ther om theres Siäl fatigheet mykin macht ligger: 
Jtem/hwadh arbete j Husholdning tiena kunde/wårdade the in-
tet. Här aff haffue the icke allenast Gudh och sine Föräldrar 
förtörnat/vthan och theras Siäl och Samwet beswärat/sigh sielff 
och theras Slächt vthi skam och oähra kastat/och stoor förar-
gelse åstadhkommit/så at bådhe Andelighe och Wärldzlighe 
Personer/hadhe medh them sedhan nock til at skaffa.714 

                                                        
711 Det finns fler exempel på antikatolsk propaganda i barn- och ungdomslitteraturen. 1619 
översatte Johannes Sigfridi (d. cirka 1630) en fabel som driver med katolicismen: Gåås kong, 
: een lustigh och kortwiligh poetisk dicht om Mårtens gåås: huru han til konung vthkorat, 
resignerat, sitt testamente giordt, begraffuen, til himmelen och ibland stiernor kommen är 
/.../. (ty. orig. 1607.) Olof Enckell, "Sigfrid Aronus Forsius", Finlands svenska litteratur 1. 
Från medeltiden till Åboromantiken av Lars Huldén, Jarl Gallén, Olof Enckell och Erik 
Ekelund, Albert Bonniers Förlag, Helsingfors 1968, s. 65. Se även Regina. 
712 Lælius' förord i Porta 1591, 12, recto och verso, 13 recto och verso. 
713 Porta 1591, 17 recto och verso. 
714 Porta 1591, 17 verso–18 recto. 
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Genom att unga flickor tvingades att fasta och lära sig latin och andra 

språk, be, läsa och sjunga på latin, förlorade flickorna enligt texten sin 

lust att lära sig de grundteser som fanns i katekeser, psalmer, sentenser 

med mera på sitt eget folkspråk. Porta fördömer att flickorna inte fick 

lära sig att sköta ett hushåll och därmed förtörnade Gud, sina föräldrar 

och drog skam över sin släkt. Författaren fortsätter sedan propagera 

för en undervisning av unga flickor som har mer praktisk än teoretisk 

inriktning. Flickorna ska lära sig katekesen och att handla i godhet och 

gudfruktighet.715 Det finns anledning att påpeka att Porta inte var helt 

oemotsagd i den här frågan under den tidigmoderna epoken. Come-

nius förespråkade till exempel att flickor skulle lära sig läsa både latin 

och folkspråk, dock inte i skolor.716 Portas resonemang kan även re-

flektera den problematisering av läsandet som görs på 1500–talet. Ka-

tekesen blev viktig och användes även som ABC-bok. Läsinlärningen 

strukturerades upp. Texten skulle läras utantill, men det blev också 

viktigt att i nästa steg förstå det man läste, att läsningen inte blev ett 

mekaniskt rabblande.717 För Porta tycks språkinlärning för flickor ha 

inneburit ett rabblande. 

I Een sköön och härligh Jungfrw Speghel möter vi en helt annan 

könsideologi än i till exempel Speculum virginum. Det avspeglas inte 

bara i synen på utbildning. Det finns vinklingar som blir betydande. I 

Een sköön och härligh Jungfrw Speghel förekommer inte uttryck som 

manlig eller manlik, inte heller manlikhet som ideal för flickor. Istället 

används helt andra ord, som "manwärt" (även "manwert") och 

                                                        
 
715 Porta 1591, 18 recto och verso. 
716 Moore 1987, s. 29–30. 
717 Thomas Götselius, Själens medium. Skrift and subjekt i Nordeuropa omkring 1500, Glänta 
produktion, Munkedal 2010, s. 255–257. 
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"manwäxt", vilket syftar på när flickan är giftasmogen.718 Den köns-

ideologiska tyngd dessa ord bär speglar en värdering att flickor främst 

ska fostras till goda, fromma och kyska hustrur, även om möjligheten 

att förbli ogift också finns. Författaren konstaterar med en hänvisning 

till Paulus (trol. 1 Kor. 7.8) att "Thernäst kan och så een Jungfru bättre 

och rolighare bliffua widh Gudz ord: Men een gifft är beladd medh 

mangehanda bekymmer/såsom Martha".719  

Det genomgående temat i Kyskheets spegel (orig. 1602, till sv. 

1622) av Michael Sachs (1542–1618) är, inte helt oväntat, kyskhet-

en.720 Det gäller både flickor och pojkar, men flickors kyskhet om-

nämns oftare och betonas tydligare, som i följande exempel, där dans 

fördöms:  
   Til thet fierde/när man wil wistas vthi alle Laagh (tillsam-
mans) och Gilie (gille/fest)/affbijda ytterste Nattdansen/göra 
kunskap medh lättfärdighe och ährelöse Personer. Ach/tijt går 
mongen vng Menniskia medh en helbregd och karsk krop 
(kropp) och gåår ther ifrån medh itt ondt Samwet: Mången mis-
ter ther mera/än han sedan åter finna kan: Mong Jungrw bort-
tappar vppå slijke skökiedansar sin ährekranß/och wåghar sin 
kyskheet vthi en skans. Therföre sägher Syrach Cap. 7. Hafwer 
tu Barn/så tuchta them/och bögh theras hals alt ifrå vngdome-
nom. Hafwer tu döttrar/så bewara theras kropp/och städh them 
icke sielffswåld.721 

Budskapet är tydligt och förstärks genom citatet från Syrak där barn 

och ungdomar först omtalas som grupp, men sedan kommer ett tillägg 

om vikten av att bevara döttrarnas kroppar. Eftersom boken vänder sig 

                                                        
718 Porta 1591, opaginerat verk, se t.ex. 21 verso, 23 recto, 35 verso, 84 recto. Se även Moore 
1987, s. 91 
719 Porta 1591, 23 verso. I 1 Kor. 7.8 står det "Till de ogifta och till änkorna säger jag att det 
är bäst för dem om de förblir vad de är, liksom jag." Bibeln 2001. 
720 Original: Michael Sachs, Zuchtspiegel. Aller Christlichen jungen Gesellen vnd Jung-
frawen. Darinnen die edle Tugend in Josephs Exempel beschrieben vnd in der weissen Lilien 
artlich abgemalet vnd fürgebildet wird mit eingemischter nötiger Warnung für Vnzucht, Geil-
heit vnd Vnkeuschheit. Leizig: Nerlich 1602. 
721 Sachs 1622, 91 verso – 92 recto. 
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till både flickor och pojkar finns inte samma tendens till identifikation 

genom kön som i texter som uttryckligen vänder sig till flickor.  

Joseph (1 Mos. 39) är en särskilt viktig förebild i boken genom sin 

flykt från hustrun till sin husbonde, som försöker förföra honom. Det 

finns också exempelberättelser om kyska, modiga och listiga kvinnor i 

Kyskheets spegel, men de beskrivs inte explicit som "manliga" och 

den kristna krigsmetaforiken saknas i sammanhanget. Ett exempel är 

berättelsen om jungfrun Brasilla, som tillfångatas av en krigsknekt. 

Hon säger till honom att om han inte kränker henne så ska hon lära 

honom en konst som ska göra honom osårbar. Då han går med på för-

slaget plockar hon örter, krossar dem och stryker dem över sin hals. 

Hon ber honom sedan att hugga henne "frijmodelighen", för det kom-

mer inte att skada henne. Krigsknekten gör som hon ber och hugger 

huvudet av henne. Först då förstår han att hon föredrog döden framför 

att leva i "otucht och oähra".722 Berättelsen hör till den litterära tradit-

ion som hyllar modiga kvinnor, men när man jämför den med lik-

nande berättelser i de verk som nämnts tidigare framgår att skildringen 

har en annan vinkling, det saknas kommentarer om mod eller referen-

ser till manlighet. En annan könsideologi dominerar konstruktionen av 

förebilden. Manlighet, mod, bildning och aktivt handlande som ideal 

för flickor genom starka, kvinnliga förebilder försvinner dock inte ur 

litteraturen. Thet qwinlighe könetz lustgård översätts till svenska 16 år 

efter Kyskheets spegel.  

                                                        
 
722 Sachs 1622, 52 verso – 53 verso. 
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Enligt Thet qwinlige könets lustgård ska flickor läsa, men hålla sig 

borta från böcker som är värdsliga.723 Flickor behöver inte lära sig 

skriva, därför att de skulle kunna missbruka det genom att få lust att 

skriva kärleksbrev. Det är en oro som även uttrycks av andra förfat-

tare.724 Det är en strikt begränsning av flickors handlingsutrymme som 

förordas i verket, samtidigt som det, som diskuterats tidigare, skildrar 

handlingskraftiga, lärda och "manliga" kvinnor som förebilder samt 

nämner kvinnor som förvandlas till män. Det finns förstås en disso-

nans mellan dessa budskap. Verket speglar könsideologiskt sett sin 

tid, samtidigt som det också förmedlar helt andra föreställningar som 

föredömliga. 

Alexandra Barrat har studerat engelska översättningar av didaktisk 

litteratur för kvinnor fram till 1550. Hon menar att litteraturen visser-

ligen utvecklas något, men det sker inte några dramatiska förändringar 

av kvinnosynen under medeltiden och fram till 1550 i den anglosax-

iska litteraturen för kvinnor.725 Cornelia Niekus Moore anser att det 

inte går att spåra några förändringar i synen på flickor i litteratur på 

tyska för flickor 1450–1643.726 En förklaring av de skiftande könsideo-

logierna i de studerade verken på svenska kan jag inte ge inom ramen 

för denna studie. Jag kan bara konstatera att skillnader finns.  

 

                                                        
723 Klingberg 1991, s. 27 och 62.  
724 Moore 1987, s. 119. Moore nämner även Johann Fischart (1550–1590), som uttrycker 
samma synpunkt.  
725 Alexandra Barrat, "English Translations of Didactic Literature for Women to 1550", What 
Nature Does Not Teach. Didactic Literature in the Medieval and Early Modern Periods, red. 
Juanita Feros Ruys, Brepols, Turnhout Belgien 2008, s. 301. 
726 Moore 1987, s. 14. 
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8.10 Könets upplösning 

Speculum virginum är inte unikt när det gäller att vända på den köns-

relaterade retoriken. Det finns exempel, som nämnts, i 2 Mack. 7.20–

21 och i andra tidiga, kristna texter och helgonbiografier (vita). Enligt 

Aspegren bör vi söka förklaringar på retoriken om könen i synen på 

sexualiteten. Genom syndafallet hade Eva introducerat sexualiteten i 

världen. Hon hade därmed förgiftat mannens och kvinnans asexualitet 

och oskuldsfulla relation, som är det monastiska idealet under medel-

tiden. I de tidiga, kristna skrifterna talas det därför ibland om upplös-

ningen av den kvinnliga handlingen (underförstått syndafallet).727 

Dessutom fanns det en föreställning om att det var kvinnan som tog 

initiativet till den sexuella synden. Det gjorde kvinnan dubbelt belas-

tad av skuld och mannen stod därför närmare det jungfruliga, fullkom-

liga idealet, virago, ett begrepp som filosofen Philo ursprungligen 

använde om Adam i sin maskulina form.728 Aspegren diskuterar två till 

synes motsägelsefulla utsagor i Thomasevangeliet. I legion 22 står det 

bland annat: "Där kommer det manliga att bli kvinnligt, det kvinnliga 

att bli manligt och ingen av dem kommer längre att vara manlig eller 

kvinnlig."729 Och i Legion 114: "Simon Petrus sa till dem: 'Låt Maria 

lämna oss, för kvinnor är inte värdiga Livet.' Jesus sade: 'Se, jag skall 

leda henne, så att jag kommer att göra henne manlig, så att hon också 

kan bli en levande ande, liknande er män. Ty varje kvinna som gör sig 

själv manlig kommer in i det Himmelska Kungariket.' "730  

                                                        
727 Aspegren 1990, s. 13–14, 123.  
728 Aspegren 1990, s. 13–14, 123. 
729 Aspegren 1990, s. 124. Min övers. av citatet: "There the male should become female, the 
female become male and neither should be any longer male or female."  
730 Aspegren 1990, s. 124. Min övers. av citatet: "Simon Peter said to them: 'Let Mary go out 
from among us, because women are not worthy of the Life.' Jesus said: 'See, I shall lead her, 
so that I will make her male, that she too may become a living spirit, resembling you males. 
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Aspegren menar att det handlar om en upplösning av könen där 

kyskheten, det asexuella, är idealet som skulle eftersträvas av båda 

könen.731 Man kan känna igen uttrycken som ekar genom Speculum 

virginum, där med en något mer positiv genklang.732 Möjligheterna 

betonas mer än skulden. 

I den tredje boken av Speculum virginum säger Peregrinus: 
      Medan så är att många är både dygdens och lastens kön, av 
vilken själen uppförs i höjderna, eller nederkastas i djupet. 733 

Citatet visar att det inte är en könsfråga om människan lyckas eller 

misslyckas. Det handlar om vilka val som görs, om människan väljer 

att odla sina dygder eller laster. Köttets lust är den största fallgropen, 

vilket är ett återkommande tema. I Speculum virginum diskuteras 

jungfruns unika och upphöjda ställning jämfört med giftermålsståndet 

och änkeståndet. Ett religiöst liv betalar sig enligt texten trettiofalt för 

den gifta kvinnan, sextiofalt för änkan och hundrafalt för jungfrun.734 

Att bevara oskulden är därför centralt, i synnerhet för unga flickor. 
/.../ Om det första säger herren, de som värdiga är att få him-
melrikets rike, de taga icke man eller tagas av man, det är att ej 
övas där människornas naturliga umgänge, utan de är som guds 
änglar, Även om det andra är en annan dom. Den som sår i det 
som är fördärvat eller ruttet och sjukt, han skördar det som för-

                                                                                                                                  
For every woman who makes herself male will enter the Kingdom of Heaven.' " 
731 Aspegren 1990, s. 124.  
732 Uttryck för en upplösning av synen på könen finns även i andra verk, se t.ex. Richard 
Bergström, H. Susos Gudeliga snilles väckare (Horologium æternæ sapientiæ) efter gamla  
handskrifter, Samlingar utgifna af Svenska Fornskrift–sällskapet, P.A. Norstedt & söner, 
Stockholm 1868/1869/1870 (en del per år). Till svenska av en okänd översättare mot slutet av 
1400-talet, orig: Horologium æternæ sapientiæ, 1338 av Heinrich Seuse, eg. Heinrich von 
Berg (ca 1300–1366). I ramberättelsen beskrivs huvudpersonen Discipulum, även kallad 
"känneswennen", som en ung man och refereras till som "han". I prologen betonas trots det en 
könlöshet hos Discipulum: "[U]thande är, at thänna samtalan mällan gudelika snille, som är 
ihesus christus gudz son, kallas oc är fadhersens snille oc wisdomber, Oc mällan känneswen-
nen, som är hwar oc en gudeliken siäl manköns, ällar quinköns /.../" Känneswennen represen-
terar själen, manlig eller kvinnlig. Bergström 1868–1870, prolog, s. 4.  
733 Mädhan swa är att margh äru badhe dygdhinna ok lastanna kön, aff hwilkom siälin opföris 
j högdhena, ällir nidherkastas j diwpit /.../ Geete 1897–1898, s. 96. 
734 Geete 1897–1898, se t.ex. s. 8 samt sjunde boken. 
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därvat är, men den som sår i anden han skördar ett evigt liv. 
/.../735 

Väljer Theodora den rätta vägen och förblir oskuld så har hon allt att 

vinna, trots könets "brister". Väljer hon fel får hon stå för konsekven-

serna. Valet tycks alltid vara närvarande. Även om jungfruns oskuld 

och kyskhet är verkets viktigaste tema, omnämns även att det är bra 

för mannen att inte komma (fysiskt) nära en kvinna ("thz är goth man-

nenom enkte widher qwinno komma").736  

Begreppet manlighet/manlikhet kopplas oftast till mod, styrka, ak-

tiv handling, tålamod och stabilitet (stadga) i Speculum virginum. Det 

är egenskaper som framställs som nödvändiga för flickans andliga 

utveckling och hon bör därför odla den "inre mannen" inom sig. Mas-

kulinitet blir, som Kitchen påpekar, som ett kännetecken på helighet 

genom en "transformation från femininitet till maskulinitet".737 Genom 

transformationen och i kraft av sin kyskhet kan kvinnan bli helig och 

även få makt, vilket blir det indirekta budskapet. 

Identifikation genom kön är ett sätt att organisera förebildningen i 

verk som riktar sig till flickor och unga kvinnor. Det styr textens te-

matik. Samtidigt tycks det finnas en ambition att upplösa inte bara 

idén om könens betydelse för människans egenskaper, utan även könet 

i sig som självdefinierande norm. Det tycks bekräfta Paulus' ord: "Nu 

är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är 

ni ett i Kristus Jesus." (Gal. 3.28) Å ena sidan kan manligheten vara en 

                                                        
735 Geete 1897–1898, s. 96–97: "Om thz första sigher härran, the som wärdoghe äru at faa 
himerikis rike, the thaka ekke man älla takas aff manne, thz är at ey offwas thär människio 
naturlikit samblandh, wthan the äru som gudz ängla Än om thz andra är annar dombir Hwil-
kin som saar j thy som fordarffwat ällir rutith är ok krankt, han skär aff thy som fordarffwat 
är, än thän som saar j andhanom han skär eth äwinnelikit liff." 
736 Geete 1897–1898, s. 302. 
737 Kitchen 1998, s. 125. 
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dygd hos kvinnor, om den kompletteras med fromhet och kyskhet. Å 

andra sidan finns det djupare budskap om könets upplösning; att män-

niskans egenskaper och dygder inte är könsbundna. Det konstrueras en 

identitet bortom den materiella kroppens begränsningar. Vem som 

helst kan vara en förebild och uppnå fromhetens högsta nivåer. Den 

goda, religiösa förebilden, som oavsett kön vinner människors respekt, 

blir viktig som idé i ett samhällsklimat där missionerandet har stor 

betydelse för kyrkan. Kvinnliga förebilder skulle locka kvinnor till ett 

andligt liv, vilket framgår av förordet till Speculum virginum.738 Den 

frihet från konventionella könsroller som manliga handlingar kunde 

utlösa kan tolkas som ytterligare en attraktiv möjlighet, även om det 

var få förunnat att leva ut det.  

Texten i Andelig Exempel-Bok För BARN är ovanligt förskonad 

ifrån könsnormerande kommentarer, i synnerhet i de två första delar-

na. Det kan bero på att Janeways originaltext förhåller sig anmärk-

ningsvärt könsneutral. Den tyska respektive svenska översättaren samt 

de pietistiska författarna, vars berättelser finns i bokens två sista delar, 

var efterföljare till Janeway. Som exempel kan nämnas att i Janeways 

text görs det inte någon skillnad mellan pojkars och flickors studier. 

Både pojkar och flickor beskrivs som duktiga i skolan och kunniga i 

Bibeln. Vid ett enda tillfälle nämns barnets kön i samband med studier 

och det sker i exempel elva: 
51. Hon hade bygt en fast tro på läran om the dödas upstån-
delse, och uprättade sig i kraftigaste måtto med the härliga 
Skriftenes rum, hwilka handla om the trognas lycksalighet, så 
snart theras siälar äro skilda ifrån lekamenom. Hwad hon nu 
utur then heliga Skrift härom anförde, thet tilägnade sig och 
tillämpade hon förträffeligen och wederbörligen, och thet med 

                                                        
 
738 Geete 1897–1898, s. 5. 
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en sådan färdighet, som wida öfwerträffade then skickelighet, 
som plägar wara hos hennes kön, och sådane som äro af hen-
nes år. /.../ (Min kurs.)739 

Det är den enda kommentar jag har funnit avseende flickors (kvin-

nors) intellektuella kapacitet. Den används alltså för att visa hur ovan-

lig den holländska flickan Susanna Bicks var. Om detta är Janeways 

egen kommentar vet vi inte. Själv påstår han i texten att berättelsen 

skrevs på holländska, översattes till skotska för att därefter översättas 

till engelska av honom själv ”with a little alteration of the stile (for the 

benefit of English Children)”.740 Det finns fler exempel på flickor som 

omtalas som särskilt duktiga beträffande studier, men just det faktum 

att de är flickor kommenteras inte, deras studieförmåga är bara något 

som konstateras. Det saknas könsideologiska kommentarer.741 I Ande-

lig Exempel-Bok För BARN är ungefär lika många flickor och pojkar 

huvudpersoner i berättelserna. Tanken kan ha varit att både flickor och 

pojkar skulle kunna känna igen sig och identifiera sig med bokens 

hjältinnor/hjältar. Det är också ett uttryck för att könet inte har någon 

betydelse för barnens bildning och fromhet. 

Speculum virginum, Een sköön och härligh Jungfrw Speghel och 

Thet qwinlighe könetz lustgård är exempel på verk där läsaren inte 

                                                        
739 Janeway/Rönigk 1746, s. 119–120, vers 51. Se även den engelska texten: "51. She had a 
very strong Faith in the doctrine of the Resurrection, and did greatly solace her Soul with 
excellent Scriptures, which do speak the happy state of Believers as soon as their Souls are 
separated from their Bodies, and what she quoted out of the Scripture she did excellently and 
suitably apply to her own use, incomparably above the common reach of her sex and age. 
/…/" Janeway 1673, s. 50–51, 2.11.51. 
740 Janeway 1673, 2.11.4, s. 23–24. I den svenska versionen görs en direkt översättning: "/.../ 
aldraförst uti Holland, i liuset framgifna, sedan på thet Skottländska språket öfwersatta, och 
nu mera til barnens förnödenhet i Engeland, af mig på Engelska uttolkade, och uti thenna 
form bragte." Janeway/Rönigk 1746, s. 96. En föregångare till Janeways version (1672) av 
berättelsen om Susanna Bicks har titeln An edifieing wonder, of two children dyeing 100 
yeares old or A short account of the last houres of Susanna Bicks (in the 14 yeare of her age) 
before her death. Septemb. 1. 1664. Also of Jacob Bicks her brother of 7. yeares old. Aug. 6. 
1664, tryckt 1666. Se databasen Worldcat. 
741 Janeway 1676, 1.1.11, s. 5 och 1.3.7, s. 29. 
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tillåts glömma att det är undervisningar för en kvinnlig publik. Det 

kvinnliga könet är som mottagare ständigt närvarande i texterna. I det 

avseendet är Siælinna thrøst annorlunda. Pojkar adresseras visserligen 

indirekt i verket genom berättarens tilltal, "min son", men texten är 

inkluderande och förutsätter inte att läsaren/åhöraren är av manligt 

kön. Insignis pueritia, Insignis adolescentia och Thet qwinlighe könetz 

lustgård kännetecknas av ett dominerande, manligt berättarperspektiv 

och patriarkala resonemang. Så är inte fallet med Siælinna thrøst. 

Både manliga och kvinnliga förebilder används utan könsideologiska 

utläggningar. Könet kan kommenteras och ha betydelse för dramatur-

gin, som vi kunde se exempel på i berättelsen om Marina, men det är 

förebildens handling som är central. Könet är underordnat förebildens 

dygd och tro. 

 

8.11 Identifikation med det gudomliga 

Jungfru Maria framställs i Speculum virginum som den allra främsta 

förebilden för unga flickor.742 Den medeltida, kristna mystikens bild av 

Maria framträder särskilt i den femte boken. Det sägs bland annat att 

Maria är: 
Denna är evinnerligen konungens (Jesu) brud, hon är moder 
och jungfru, dotter, duva, syster och vän, den ende gudens enda 
moder, i himlarna Guds sons moder, förutbestämd innan hon 
var född. Hon är änglarnas glädje och ära, därför att mellan de 
högsta och djupaste, är hon en fridsam medlerska. Hon är mor-
gonrodnaden, solen, månen och stjärnan /.../ Hon är också ha-
vets stjärna därför att hon är vägen, hamnen, och livet, (för) 

                                                                                                                                  
 
742 "JOmfru marie himilslika hampn är allom serdelis jomfrum, eet enkannelighit exemplum, 
thz är äphtirdömilse Akta thy härrans modher hälgha fägrindinna prydilse, hälgha jomfru-
domsins spegil /.../" Geete 1897–1898, s. 180. 
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alla de som seglar i denna världens mörker. Hon är skapad i pa-
radiset /.../743 

Texten anspelar på Uppenbarelsebokens 12:e kapitel. Kvinnan i him-

len med månen vid sina fötter tolkas som en uppenbarelse av Marias 

gudomliga roll.744 Texten kan också tolkas som att Maria är den perso-

nifierade Visdomen.745 Med tolkningar av det här slaget uppstår ett 

främmandegörande av Maria. Om hon inte bara är en ung kvinna som 

blev utvald att föda Jesus, utan i själva verket är en gudomlighet, hur 

kan hon då vara en förebild för unga klosterjungfrur? Den frågan kan 

vara ännu viktigare att ställa sig när man jämför olika sätt att se på 

jungfru Maria. Det är en alltför stor uppgift i sammanhanget, men en 

mycket kort jämförelse är befogad. 

I Kyskheets spegel hyllas jungfru Marias (Mariams) kyskhet och 

blygsel (ordet blygsamhet har genomgått en betydelseglidning). Det 

står bland annat: 
/.../ Så berömmer och S. Lucas Jungfrw Mariam therföre/at hon 
vthaff blygsamheet blef förskreckt/tå hon sågh Engelen Gabriel 
vthi en Ynglings hamn komma til sigh/och at hon för blygd 
skul gick vthöfwer Bergzbygden til sin Frenka Elisabeth. Luc 
I.746  

Bilden av jungfru Maria som blygs inför budbäraren ängeln Gabriel i 

en ung mans skepnad framstår som fysiskt lekamlig och erotiskt lad-

dad, vilket både framhävs såväl som tonas ned genom poängteringen 

                                                        
743 /.../ Thänna är äwinneligha konungsins brwdh, hon är modher ok jomfru, dotther, dwffwa, 
syster ok wen, ensams gudz ensamen modhir, j himlomen gudz sons modhir, foreskipadh 
förra än hon war födh Hon är änglanna glädhi ok ära, for thy at mällan thz högxsta ok 
diwpasta, är hon en fridzsam midhliska Hon är daghranden, solin, manen, ok stiärna /.../ Hon 
är ok haffsins stiärna, thy at hon är wäghin, hampn, ok liffwit, allom them som sighlande äru j 
thänna wärldinna mörkir Hon är ok opfwnnen j paradyso /.../Geete 1897–1898, s. 182. 
744 Bibeln 2001, Upp. 12.1: "OCH ETT STORT tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i 
solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud."  
745 Se Kim E. Power, "From Ecclesiology to Mariology: Patristic Traces and Innovation in the 
Speculum Virginum", Listen, daughter. The Speculum Virginum and the Formation of Re-
ligious Women in the Middle Ages, red. Constant J. Mews, Palgrave, New York 2001, s. 96ff.  
746 Sachs 1622, 38 recto. 
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av hennes blygsel. I Speculum virginum tycks det inte finnas någon 

relation av detta slag mellan ängeln Gabriel och Maria.  

Theodora ifrågasätter påståendet att jungfru Maria är skapad i Pa-

radiset.747 Peregrinus ägnar långa utläggningar åt att förklara att Maria 

fanns före skapelsen.748 Peregrinus etablerar den föreställningen så att 

påståendet att Maria är konungens brud, det vill säga tolkas som Jesu 

brud i Höga Visan, inte ska missförstås som något annat än en gudom-

lig/andlig relation.749 Ett anmärkningsvärt påstående om jungfru Maria 

är att hon är "alla mankön" ["allo mankönino"].750 För att förstå vad det 

kan betyda måste vi se uttrycket i sitt sammanhang: 
/.../ Hon var och är den högste i Arons kvist, och guldämbaret i 
kvistarna, sannerligen vilken bland andra kvistar blomstrade, 
är hon alla mankön, vilka hade vissnat i synden, i blomstren 
och frukten existerande, och utan rot eller mans sammanförel-
ses [sädes–] vätska, utgångandes i nådens sötma – det är Kris-
tus – födande Guds dygd och Guds visdom. Och i guldämbaret, 
vilket i sig höll [ev. dolde/bevarade/skapade] änglabrödet, visar 
Guds ord hennes renhet både i håg och kropp, i guldet och äng-
labröden, alla kristna människor så som han gav dem ängla-
mat.751 (Min kurs.) 

Marias havandeskap liknar enligt texten inte någon annans. Detta 

tycks vara ett försök att förklara jungfrufödseln. För att Maria skulle 

kunna föda Jesus utan en mans inblandning har hon själv burit på 

                                                        
747 "Sanneliga hon är wälsignadh j blandh alla qwinnor, hwilkin aff wärldinna ophoff ok til 
hänna ända, drogh ok sände sina wälsignilse Än thz thu sigher hänne wara afladha for wär-
dinna ophoff, ok bliffwande j himlomen, thz wndhirstandhir jak ekke, ällir hwilkin hon war i 
wärldinna opbörian, ok som spörslan giord war, om hänne j paradiso" Geete 1897–1898, s. 
187. 
748 Geete 1897–1898, s. 182–190.  
749 Geete 1897–1898, s. 182. Se "Thänna är äwinneligha konungsins brwdh" samt anspelning-
ar på Höga visan, se t.ex. s. 186. 
750 Geete 1897–1898, s. 183. 
751 "/.../Hon war ok är the högxste j arons qwisth, ok gwlämbarith j qwistenom, sannelika 
hwilkin j blandh andhra wisna qwistha wisin blomstadis, är hon allo mankönino, hwilkit 
wisith war i syndomen, j blomstreno ok fructinne forekommandis, ok wthan roth ällir mans 
samfögilse wäzsko, wtgangandis j notthanna söthma, thz är christum, gudz dygdh ok gudz 
wisdom födhande Än j gwlämbareno hwilkit j sik gömdhe ängla brödhit, teknar hänna renlek, 
badhe j hoogh ok likama, j gwlleno ok ängla brödhena gudz ordh, allom cristnom män-
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"änglabrödet" i sin livmoder – här kallad guldämbaret – och hon är 

alla mankön. Det kan tolkas som att Maria har mannens egenskaper 

inom sig och är därmed fullkomlig i sig själv. Detta märkvärdiga ut-

tryck kan också tolkas som att hon bär hela människosläktet i sig, men 

det förklarar inte sammanhanget. Det intressanta är att såväl mannen 

som andra yttre, gudomliga krafter har kopplats bort i denna förkla-

ring av hur Maria blev havande, vilket förstärker bilden av Maria som 

en fulländad och oberoende gudomlighet. Det resonemang som Tho-

mas Laqueur för om synen på det fysiska könet som en gradskillnad 

före 1600–talets slut verkar på sätt och vis kulminera i den här bilden 

av Maria.752 Det som kan te sig som en biologisk förklaring bör dock 

företrädesvis ses som en poetisk och metaforisk bild av den gudomliga 

Maria och hennes unika ställning.  

Speculum virginum är en undervisning i djupare andlighet, som 

kulminerar i ett "andligt bröllop" i efterskriften Epitalamium, med 

anspelningar på Höga Visan, en poetisk skildring av den egentliga 

innebörden av invigningen till nunna.753 Epitalamium, som betyder 

"bröllopskväde", är en bröllopsdikt/sång som har översatts till lyrisk 

prosa på fornsvenska.754 Morgan Powell anser att tolkningen av Höga 

Visan i Speculum virginum – det vill säga att bruden bokstavligt talat 

refererar till jungfrun, den unga novisen – inte bara var "innovativt" 

                                                                                                                                  
niskiom, swa som ängla math giffwande /.../".  (Min kurs.) Geete 1897–1898, s. 183. 
752 Thomas Laqueur, Making Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud, Harward 
University Press, Cambridge/Massachusetts/London 1990, se t.ex. s. 4, 25ff. Laqueur exemp-
lifierar en "enkönad" syn på människan och menar att kvinnans könsorgan betraktades som en 
inåtvänd version av mannens. 
753 Geete 1897–1898, s. 186. 
754 Ordet Epitalamium har grekiskt ursprung. Se Latinsk–svensk ordbok 1945, s. 300. Använt 
i monastiska verk anspelar det ofta, som här, på Höga Visan. 
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utan blev banbrytande och förebildande för kvinnors tolkning av i 

synnerhet Höga Visan.755  

Många av de tankar som tycks ligga på en hög teologisk nivå, som 

Höga Visans betydelse i Speculum virginum, var religiöst allmängods 

på medeltiden. I Epitalamium sammanförs bruden och modern (Ma-

ria) inför bröllopet, som symboliserar den andliga invigningen.756 När 

bruden ingår "äktenskap" med Kristus är det helt och hållet en andlig 

allians, på samma sätt som Höga Visan bland annat har tolkats som 

människosjälens (och kyrkans) förening med Gud alternativt Kristus. 

Det är ett av de esoteriska budskap som finns i Epitalamium. Det som 

är didaktiskt intressant är att den ena tolkningen inte utesluter den 

andra. Olika tolkningar läggs istället på varandra och utgör olika ni-

våer av undervisningen. De avancerade didaktiska redskap som utnytt-

jas i verket – dialogen, exempelberättelserna, utfrågningen av narra-

ten, de intellektuella diskussionerna, samtalen kring de (frånvarande) 

didaktiska bilderna, de utmanande budskapen, de lyriska avsnitten 

(och i originaltexten bilderna och en tonsatt hymn) – pekar mot att 

författaren gör allt för att hålla läsarens sinnen öppna, att nå läsaren 

med olika metoder på olika nivåer. Marias olika roller i förhållande till 

Jesus är ett uttryck för hennes gudomlighet och unika ställning, vilket 

upplöser föreställningarna om vem eller vad Maria är och vilken roll 

hon spelar som förebild.  

                                                        
755 Powell 2001, s. 126–127. Powell refererar även till Caroline Bynum som i sina studier 
konstaterar att kvinnor i sina texter söker dolda budskap i Bibeln, som luckrar upp den medel-
tida stereotypifieringen av genus. Powell 2001, s. 127. Caroline Walker Bynum, Fragmentat-
ion and Redemption: Essays on Gender and the Human Body in Medieval Religion, Zone 
Books, New York 1991, s. 151ff. 
756 "Liffwandis nadhsins stiärna lysir j wärldinna afftan Til hwilka wndrande brwdhin 
opstandhir ok almännelika modhren", Geete 1897–1898, Epitalamium, s. 579. [Levande 
nådens stjärna lyser i världens afton, till vilka undrande bruden uppstår och allas moder.] 
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Det är en tankelabyrint, som berättar något om de materiella be-

gränsningar, föreställningar och förenklade förklaringsmodeller som 

texten ifrågasätter. Detta ifrågasättande är centralt för verkets budskap 

och didaktiska konvention. Själva höjdpunkten i de utmaningar som 

läsaren ges är aktivt bearbetande av budskapen, för de kan inte läras in 

genom upprepning eller förstås genom imitation. Dissonansen mellan 

olika budskap och glappet mellan olika förståelsenivåer är ett sätt att 

mystifiera läran. Det fördjupar, funktionellt sett, den operativa didak-

tikens effekter. 

 

8.12 Det andliga jaget 

Från det synliga till det dolda; från identifikation genom kön till en 

upplösning av det yttre. Från dygd till en esoterisk sammanblandning 

av självet med det gudomliga. Hur går det att förklara att novisen, den 

unga flickan, ska se den gudomliga Maria som sin främsta förebild i 

Speculum virginum? Istället för att söka en teologisk förklaring kan 

man se det som ett sätt att förena ett högt ideal med känslor som ligger 

djupt i människans natur; en längtan efter enhet, efter sammansmält-

ning med det gudomliga i ett sammanhang där det andliga och det 

materiella får sin förklaring. Det uppstår ett dialektiskt förhållande, 

där likheten och olikheten med Maria skapar en idealiserad identifi-

kation, men identiteten måste också omskapas, omdefinieras. Man 

skulle kunna se det som ett exempel på hur vissa medeltida texter, i 

synnerhet de religiöst esoteriska, beskriver ett elastiskt jag, ett subjekt 

som inte är stabilt. Det är också vad Suzanne Kocher berör i Allego-

ries of Love in Marguerite Porete's Mirror of Simple Souls (2008). 

Hon menar att Marguerite Porete (som brändes på bål 1310, anklagad 
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för hädelse) i sin Mirror of Simple Souls (trol. på 1290–talet) skildrar 

ett medeltida själv som är föränderligt, flytande.757 För Porete, menar 

Kocher, är målet med att vara människa ett uppgående i Gud, att bli 

ett med Guds vilja, ett slags upplösande av självet där tvåsamheten 

ersätts av enhet.758  

Det verkar vara en annan esoterisk jaguppfattning än i Speculum 

virginum, där förlösningen från det materiella självet kulminerar i ett 

andligt bröllop. Sammansmältningen och idén om enheten tycks landa 

i en gudomlig tvåsamhet i Speculum virginum. När spegeln används 

som metafor och på vindlande stigar för adepten till ett introvert skå-

dande för att se Gud i jaget, tycks identiteten upplösas, men det blir 

som ett seende in i den andra. Att se in i spegeln är att se sig själv, att 

se Gud, att se en tvåsamhet samt en enhet i tvåsamheten. Lika men 

olika. Separerade men förenade. Det som blir förbryllande är svårig-

heten att urskilja vad som händer med identifikationen. I vilket ögon-

blick kan subjektpositionen gå över i en subjektkonstruktion och vad 

innebär denna subjektkonstruktion? Det finns en parallell till Porete 

när det gäller flexibiliteten i synen på identiteten. Det sociala, det yttre 

skalet av kön, ålder och status faller bort. Vad händer då med subjekt-

positionen? Blir det ens en relevant fråga längre? Kanske är det just i 

noden mellan de yttre och de inre omständigheterna som subjektposit-

ionen faller på plats, medan subjektkonstruktionen för subjektet vidare 

till en existentiell fråga om spegelbildens innebörd. 

 

                                                        
757 Suzanne Kocher, Allegories of Love in Marguerite Porete's Mirror of Simple Souls, Bre-
pols, Turnhout, Belgien 2008, s. 1, 189–190. 
758 Kocher 2008, s. 190. 
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Bild 7. Speculum virginum, A8, fol. 69 recto, Kungliga Biblioteket. 
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9. Det didaktiska uppdraget och dess estetiska 
redskap 

Åsikter om barndomen och vad som är lämplig uppfostran och utbild-

ning går isär och ställs ofta emot varandra. Utgångspunkten för en 

pedagogik eller didaktisk idé är nästan alltid kritiken av en annan.  

Om man försöker fixera en viss barndomsuppfattning till en speci-

fik tid finns det en risk att de generaliseringar som det innebär hindrar 

oss att se den variation som finns.759 Olika idéer om barndomen kan 

vara könsberoende, klassberoende och så vidare, men de kan också 

företrädas av enskilda personer, som en författare eller pedagog. Sam-

tidigt tycks det finnas en idé om barndomens betydelse som återkom-

mer i litteraturen och har diskuterats tidigare: det är i barndomen och 

ungdomen som människan formas, vilket motiverar att didaktisk litte-

ratur riktar sig till och inkluderar unga.  

 

9.1 Uppdraget att skydda, påverka och förändra unga 

Platon diskuterar konstens roll i Staten och betonar särskilt betydelsen 

av utbildning. Eftersom de unga, enligt Platon, är lättpåverkade blir 

konsten och de berättelser de kommer i kontakt med särskilt betydel-

sefulla. Han låter Sokrates undervisa Adeimantos om den viktiga 

barndomen: 

                                                        
759 Se även Alexandre–Bidon och Lett 1999, s. 138 och Hedenborg 1997, s. 23. 
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  Nu vet du ju, att början är det viktigaste av allt, särskilt när 
det gäller en ung och späd natur. Ty det är framför allt då, som 
den får den form och prägel, som man önskar att giva den. 
  Fullkomligt riktigt. 
  Vi skola väl alltså ej lättsinnigt låta barnen lyssna till vilka be-
rättelser som helst, som sättas ihop av vilka personer som helst, 
och låta dem i sin själ insupa meningar, som för det mesta äro 
rakt motsatta dem, som vi tro att de böra ha, när de äro vuxna? 
  Nej, det skola vi ej. 
  Först böra vi således, förefaller det, hålla uppsikt över histo-
rieberättarna. Är det en bra berättelse, böra vi gilla den; i mot-
satt fall utdöma den. Vi skola övertala mödrar och sköterskor 
att berätta för barnen historier av det förra slaget, och att ge-
nom dylika historier dana deras själar med större omsorg än de 
utbilda deras kroppar. /.../760 

Här finns en passionerad underton, en angelägenhet om budskapet, 

som är besläktat med de budskap om barndomen som har diskuterats. 

Platon förordar bland annat att Homeros ska censureras, att vissa delar 

inte ska användas av lärare när de undervisar unga.761 I ett samtal, som 

diskuterar när det är lämpligt att berätta historiskt korrekta respektive 

fiktiva berättelser för barn, kritiseras Homeros' skildring av Hera och 

hennes son Hefaistos, som kastas till jorden av sin far, för att han ville 

skydda sin mor.762  
Sak samma om de äro diktade i allegorisk betydelse eller ej; ty 
den unge är ej i stånd att bedöma, vad som är allegori eller ej. 
De intryck, som man får vid dessa år, kvarstå gärna outplånligt 
och oföränderligt i själen. För den skull bör man vara ytterst 
angelägen om, att de berättelser, som de unga först får höra, äro 
riktigt väl diktade med tanke på dygdens inlärande.763 

Hos Platon finns de tankegångar om barndomens bestående påverkan 

på resten av livet, som har diskuterats i det fjärde kapitlet.764 Diskuss-

                                                        
 
760 Platon, Staten, övers. Claes Lindskog (första utgåvan Albert Bonniers förlag 1922), Bok-
förlaget Nya Doxa, Nora 2001, s. 83–84.  
761 Platon 2001, s. 92. 
762 I samtalet görs en skillnad mellan verkliga händelser och uppdiktade händelser. Sokrates' 
säger i replikväxlingen att man måste använda båda slagen när man uppfostrar, men man ska 
börja med de uppdiktade. Se Platon 2001, s. 83.  
763 Platon 2001, s. 85. Diskussionen inleds på s. 82. 
764 Platon 2001, s. 83.  
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ionen blir viktig i Staten därför att verket, som så många didaktiska 

verk, har en reformerande utgångspunkt: för att förändra samhället 

måste man börja med barnen och ungdomarna, samhällets framtid.765  

Det råder inte nödvändigtvis konsensus under olika perioder om 

vad som är lämplig barn- och ungdomslitteratur. Trots samtidens iver 

att producera barnlitteratur menar Humble att litteraturens klassiker, 

det vill säga det som anses vara god litteratur av såväl gammal som 

ung, är den bästa ungdomslitteraturen – inte den litteratur som tilllrät-

talagts för unga.766 Förbudet att publicera Andelig Exempel-Bok För 

BARN visar att de svenska myndigheterna hade en helt annan åsikt om 

vad som var lämplig läsning för barn än den svenske översättaren Rö-

nigk.767 Tydligen var rädslan för bokens påverkan stor, och behovet att 

styra barns och ungdomars läsning så viktigt för Stockholms stads 

konsistorium, att man förbjöd tryckningen av boken. Det låg i linje 

med den karolinska ortodoxins häxjakt på pietisterna och deras böck-

er.768 Astri Ramsfjell konstaterar att barnlitteraturen inte bara är en 

tidsspegel som ger antydningar om samtidens barndomsuppfattningar, 

utan den representerar i lika hög grad ett ideal för samtidens barndom, 

en barnuppfostringsstrategi.769 Kontroll över barns och ungdomars 

läsning är ett exempel på en ambition att styra ideal för unga, i för-

längningen en samhällsförändrande ansats. 

                                                        
 
765 Se även t.ex Ulf P. Lundgren, "Pedagogik som vetenskap?", Kunskapens villkor. En anto-
logi om vetenskapsteori och samhällsvetenskap, red. Staffan Selander, Studentlitteratur, Lund 
1986, s. 99. 
766 Humble 1871, s. 5–7. 
767 Paulin 2011:2, s. 28–29, 38.  
768 Paulin 2011:2, s. 28–29. 
769 Ramsfjell 2008, s. 404. 
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Berättelsens undervisande funktion diskuteras av bland andra 

Plutarchos, som påpekade att Demosthenes' använde Perikles som 

förebild.770 Vad det är som gör en berättelse förebildande är mycket 

omdiskuterat inom exempel– och förebildsforskningen. Larry Scanlon 

definierar exemplum som ett "berättande iscensättande av kulturell 

auktoritet".771 Scanlon diskuterar exempelberättelsens socialiserande 

funktion utifrån dess roll som illustration av en moralisk "lag".772 Det 

moraliska budskapet ger, menar Scanlon, exempelberättelsen auktori-

tet i förhållande till sin publik. Det finns bekräftande konventioner 

eller budskap som exemplet ska etablera som en självklar värdering; 

det som enligt författaren borde vara en gemensam, samhällelig näm-

nare.773  

Tron på exempelberättelsen som didaktiskt redskap var långt ifrån 

given.774 Texter med hög didaktisk densitet, som tidigmoderna läro-

medel och rådgivningslitteratur, tenderar att ha en lägre grad av narra-

tivitet, vilket gör att de exempelberättelser som trots allt kan finnas där 

tycks föra en tynande tillvaro jämfört med texter där det narrativa får 

friare spelrum. Det kan vara lätt att förbise dessa exempla som de vik-

tiga, fiktiva och förebildande inslag de kan ha betraktats som.  

I Philaretes Medh Fyre Wijsz–Möers Lärdom (1663) av Olao Ungh 

kommenteras förebildens betydelse: 
 

                                                        
770 Gottfried Mader, "Dramatizing didaxis: Aspects of Demosthenes" 'Periclean" project", 
Classical Philology, vol. 102, april 2007, The University of Chicago Press, s. 155. 
771 Larry Scanlon, Narrative, Authority, and Power: The Medieval Exemplum and the Chau-
cerian Tradition, Cambridge University Press, Cambridge 1994 s. 34: "For the purposes of 
this study, I offer a new definition: an exemplum is a narrative enactment of cultural autho-
rity." 
772 Scanlon 1994, s. 34–35. 
773 Scanlon 1994, s. 34–35. 
774 Se t.ex. Allen 2005, s. 26. 
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Annans lefwnader är tigh en härligh Lärdom och allmänn. 
Säll wore then som weet sigh sielff vthaff andres Olycka 
Fult taga warnadt; then blefwe sällan stält vthi wåda.775 

Den som lär sig av andras levnadsberättelser hamnar enligt citatet 

själv sällan i fara. Det är ett argument för att använda avskräckande 

exempel. För att kunna förmedla ett föredömligt beteende måste det 

ibland ställas mot ett olämpligt. Det innebär en risk, eftersom läsa-

ren/mottagaren kan identifiera sig med det olämpliga beteendet. Litte-

raturen skulle därmed kunna locka ungdomen till otukt och synd. 

Rädslan för olämplig litteratur framgår särskilt väl i Kyskheets spegel, 

där Sachs skriver bland annat: 
       Sine Öron skole the befwara/at the icke gifwa acht på 
otuchtigt snack/slemme äfwentyr/Fabler och Gåter/ther med 
ungdomen plägar nu fördrifwa tidhen/och then ene 
grufwelighen förargha then andra.776  

Kyskheets spegel är representativ för sin tid och genre, men också som 

röst för misstänksamheten mot fiktion som kan förmedla omoral. I sin 

dedikation till Theodosius skriver Avianus (300–talet) däremot:777 
När jag tvivlade, utmärkte Theodosius, om vilken sorts littera-
tur vi skulle tillägna minnet av vårt namn, kom jag att tänka på 
vävandet av fabler, eftersom dessa, med fiktionen elegant ut-
tänkt, skulle vara passande och sanningens nödvändighet skulle 
inte belasta mig. /.../ Du har därför ett verk med vilket du kan 
underhålla ditt sinne, öva din karaktär, lätta din ångest och 
tryggt förstå livsordningens helhet. Vi har, verkligen, fått träd 
att tala, vilda bestar att sucka med män, fåglar att debattera 
med ord och djur att skratta, så, även av livlösa objekt, kan en 
levnadsregel läggas fram som fyller individernas behov.778 

                                                        
775 Olao Ungh, Philaretes Medh Fyre Wijsz–Möers Lärdom, tryckt hos Zacharia Brockenio, 
Strengnäs 1663, 13 verso. 
776 Sachs 1622, 80 verso–81 recto.  
777 Avianus' fabler var mycket populära under mycket lång tid (från slutet av 700–talet fram 
till 1700–talet) och användes i skolornas undervisning i latin. William F. Hodapp, "The Fables 
of Avianus", Medieval Literature for Children, red. Daniel T. Kline, Routledge, New 
York/London 2003, s. 12. 
778 Hodapp 2003, s. 22, översättning från latin av William F. Hodapp, min svenska tolkning 
av: "When I was doubtful, excellent Theodosius, about what kind of literature we should 
commit the memory of our name, the weaving of fables occurred to me because, in these, 
fiction conceived elegantly would be fitting and the necessity of truth would not burden me. 
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Det ord som Avianus använder för fiktionen är falsitas.779 Avianus 

argumenterar för att det påhittade, det falska, kan förmedla ett högre 

budskap. Litteraturen ska uppfylla författarens och läsarens krav på 

underhållande och givande läsning, men den ska också vara lärorik.  

När Forsius använder fiktion (fabel) påpekar han att texten måste 

tolkas metaforiskt för att vi ska förstå den egentliga och sanna inne-

börden i budskapet, som handlar om hur människor fungerar och beter 

sig.780 Det är tänkvärt och signifikativt att han behöver förtydliga detta. 

Om det finns en högre sanning i berättelsen kan det motivera en fanta-

sifull historias existens. Varför menade då vissa tidigmoderna förfat-

tare på 1600–talet att det var meningsfullt att använda uppenbart på-

hittade berättelser för att undervisa unga? I Reyncke Fosz förklaras: 
At vngdomen må blifwa beweekt och lustigh giordt at höra så-
dane Fabler och theras sköne Exempel/såsom ock i Rijmkons-
ten sigh ööfwa. Ther til medh/ther man Diurens Natur och Fi-
gurer beskrifwer/är thet lättare medh tijdhen och åldren i minne 
at beholla. Och ändoch the sådane Fable icke grundtliga förstå 
kunna/doch är thet then när the i förstånd tiltagha/nyttigt/och 
the ihughkomma/thet the förre läsit/och igenom Figurer sigh 
inbildat hafwa. Och sådant kunna the tå sigh til stort för-
stånd/och til ähre och godhe sedher fruchtbarligen bruka.781 

Till skillnad från Sachs, som i Kyskheets spegel fördömer världsliga 

"fabler" och äventyr, ser författaren en möjlighet att utnyttja fiktionen 

för att förmedla användbar kunskap. Även om ungdomen inte alltid 

skulle förstå fablernas innebörd så skulle de minnas berättelserna och 

förstå budskapet när de blev äldre. Det är nästan exakt vad Abdallah 

                                                                                                                                  
/.../ You have, therefore, a work by which you might amuse your mind, exercise your charac-
ter, lighten your anxiety, and safely understand the whole order of living. We have, indeed, 
made trees speak, wild beasts groan with men, birds debate with words, and animals laugh so 
that, even by inanimate objects, a maxim might be advanced for the needs of individuals."  
779 För latinsk text se: http://www.archive.org/stream/fablesofavianuse00aviauoft/ fablesofa-
vianuse00aviauoft_djvu.txt 
780 Forsius 1621, företal, 2 recto och verso. 
781 Forsius 1621, s. 599–600. 
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ibn al–Muqaffa (ca 720–756) skriver i inledningen till Kalīla wa–

Dimna (Kalila och Dimna).782  

 

9.2 Den upphöjda förebilden 

Vilken funktion kan upphöjda förebilder som martyrer och helgon ha i 

exempelberättelser för unga läsare? Det är typiskt för hagiografin att 

kontrasten mellan det normala och det ovanliga i en barndomsskild-

ring upphöjer huvudpersonen och därmed dennas auktoritet.783 John 

Sommerville påpekar att det inte bara är formen som skiljer hagiogra-

fin ifrån biografin, utan den främsta distinktionen ligger i dess an-

vändningsområde. Helgonen skulle dyrkas och ses som bevis på Guds 

existens. De skulle inte ses som mänskliga förebilder och Sommerville 

menar att avståndet mellan läsarens verklighet och textens minskade i 

takt med att barnböckerna blev mer realistiska.784 En invändning är att 

det finns många kommentarer i litteraturen där läsaren/mottagaren 

uppmanas att se helgon som förebilder och efterlikna dem.785 Ett annat 

                                                        
782 Ibn al–Muqaffa 1993, s. 3–4: "De som hängav sig åt studier, unga så väl som andra, greps 
av entusiasm för den kunskap de fann däri, och tog den till sig utan ansträngning. Faktiskt är 
det så att när en yngling gjort sina erfarenheter och mognat till man med förmåga att tänka 
klokt, när han reflekterar över vad han minns av denna bok och över det intryck han bevarat 
av den, även om han inte till alla delar förstod vad den ville säga, märker han att han här har 
en enorm skatt, precis som en person som vid vuxen ålder upptäcker att hans far samlat skat-
ter och guld och silver för hans räkning, en förmögenhet tillräckligt solid för att skona honom 
från arbete eller tiggeri."  
783 David F. Tinsley, "Reflections of Childhood in Medieval Hagiographical Writing. The 
Case of Hartmann von Aue's Der arme Heinrich", Childhood in the Middle Ages and the 
Renaissance. The Results of a Paradigm Shift in the History of Mentality, red. Albrecht Clas-
sen, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2005, s. 232:  "Paradoxically, the nature of saint-
hood itself makes the few surviving accounts of saintly childhoods a surprisingly rich source 
for medieval notions of normality. By definition, sainthood finds expression in transcending 
human limits and the resulting violation of social norms. And if one has the need to document 
the saintly nature of an individual, inevitably such abnormal behavior is seen to begin in the 
early years. These descriptions of saintly Children's behavior are frequently contrasted with 
how normal children behave." 
784 Sommerville 1992, s. 44. 
785 Se t.ex. Henning 1954, s. 199, där St. Barbara hyllas och narraten uppmanas att se henne 
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motargument är hagiografins och martyriologins betydelse i barn– och 

ungdomslitteraturens historia. Puritaner och pietister återanvänder 

martyrer och helgon i berättelser för barn. De ingående didaktiska 

instuderingsfrågorna i Collins martyrbok tyder på att de unga, upp-

höjda martyrerna skulle ses som förebilder.786 Den popularitet som 

Foxes illustrerade Actes and Monuments (The Book of Martyrs) åtnjöt 

i England är ett annat exempel på en inflytelserik martyrbok med di-

daktiska kommentarer om att ta lärdom.787 Exempelberättelserna i An-

delig Exempel-Bok För BARN och dess föregångare är realistiska, men 

beskriver ovanligt fromma och modiga barn. De går villigt mot sin 

egen död, får omvärldens respekt och vördnad genom sina predik-

ningar och kan tillrättavisa vuxna.788 

Författarnas syften är en sak, men är konsekvensen av att fromma 

barn, helgon och martyrer framställs som förebilder att ouppnåeliga 

ideal presenteras? Kan identifikationen sättas ur spel om den upphöjda 

huvudpersonen är orealistisk som förebild, som Sommerville är inne 

på? Den svenske författaren Petrus av Dacia (1235–1312) skriver: 
Så långt tillbaka jag kan minnas, ända från min första barndom, 
erfor jag innerlig njutning, varje gång jag hörde berättas om 
helgonens och isynnerhet om vår Herre Kristus' och hans äro-
rika moders liv, gärningar, lidanden och död. Då jag sedermera 
erinrade mig det jag hört, fann mitt hjärta en sådan tröst, att 
världen och dess njutningar redan från denna stund började att 
förblekna, och ofta talade jag därför med mina bröder om att 
övergiva världen. Under dessa samtal föddes i mitt hjärta och 
mina tankar en viss åtrå; jag började önska att Herren i sin nåd 
värdigades på sådant sätt söka mig, att han visade mig någon 
av sina tjänare genom vilken jag säkert och klart, ej blott ge-
nom ord, utan genom gärningar och föredömen kunde lära fatta 
de heligas liv, någon till vilken jag i hjärtlig kärlek kunde sluta 

                                                                                                                                  
som en förebild, "Thy skalt thu taka æpte dømø aff henne", och inte lyda sina föräldrar om de 
råder till "ont". 
786 Collin 1729, t.ex. s. 58. 
787 Wooden 1986, s. 79–80. 
788 Paulin 2006, s. 11–13. 
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mig, av vars gärningar jag kunde uppbyggas, av vars fromhet 
jag skulle eldas och ryckas bort från den världströtthet som från 
barndomen nedtryckt mig, genom vars ord jag skulle upplysas, 
i vars umgänge jag skulle finna tröst och genom vars föredö-
men jag skulle tryggas från alla tvivel.789 

Petrus av Dacia uttrycker en "åtrå"/längtan efter en levande, from fö-

rebild, en känsla som legenderna väckte hos honom i barndomen. Om 

han bara träffade rätt förebild så skulle han "ryckas bort från den 

världströtthet som från barndomen nedtryckt mig".790 Legenderna 

tycks ha framkallat känslor av livslust och tillförsikt inför framtiden. 

William Godwin (1756–1836) skriver i en helt annan tid följande om 

Janeways A Token for Children (Andelig Exempel-Bok För BARN, del 

1 och 2), som var en av hans barndoms favoritböcker:791 
Their premature eminence, suited to my own age and situation, 
strongly excited my admiration. I felt as if I were willing to die 
with them if I could with equal success engage the admiration 
of my friends and mankind.792 

Godwins kommentar visar att han som barn inte upplevde Janeways 

text som "ett skrämmande exempel på puritansk barnuppfostran", vil-

ket är många kritikers tolkning av verket.793 Han inspirerades i stället 

av barnen. De blev hans hjältar och hjältinnor, som han drömde om att 

efterlikna.  

                                                        
789 E.N. Tigerstedt, Svensk litteraturhistoria, Natur och Kultur, Stockholm 1971, s. 36. Vem 
som gjort översättningen från latin framgår tyvärr inte, men man kan anta utifrån förordet att 
Tigerstedt har bearbetat texten. 
790 Tigerstedt 1971, s. 36.  
791 Fritänkaren Godwin var far till Mary Shelley och författare till Political Justice. Se Cruse 
1927, s. 296.  
792 Cruse 1927, s. 296. 
793 Cruse 1927, s. 296–297. Se även Robert G. Miner, förord till faksimil av A Token for 
Children, Classics of Children's Literature 1621–1932, red. Alison Lurie och Justin G. Schil-
ler, Garland, New York 1977, s. V, IX. Patricia Demers, From Instruction to Delight. An 
Anthology of Children's Literature to 1850, andra upplagan, red. Patricia Demers, Oxford 
University Press, Ontario 2004, s. 56. Elisabeth Williams, förord till The Holy Bible In Verse 
av Benjamin Harris, Classics of Children's Literature 1621–1932, red. Alison Lurie och Justin 
G. Schiller, Garland, New York 1977, s. II, XIII. Det finns fler exempel. Givetvis är det en 
sak att tolka texten utifrån puritanska uttalanden om barnuppfostran, en annan att läsa texten 
utan förförståelse. I Janeways text behandlas barnen inte illa, men att t.ex. gråta när de ber i 
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Kommentarerna visar att varken Petrus av Dacia eller Godwin såg 

det som problematiskt att identifiera sig med berättelsernas ideali-

serade, fromma huvudpersoner. Tvärtom framstod huvudpersonerna 

som förebilder, som de ville ta efter. En förklaring kan vara att barn 

och ungdomar inte har samma jämförelseperspektiv som vuxna. Det 

finns inte så många begränsningar eller hämmande erfarenheter hos 

dem, som sätter gränser för vad som tros vara möjligt. I tanken är allt 

möjligt. Petrus av Dacias och Godwins kommentarer talar för att före-

bildens upphöjdhet inte behöver skapa något avstånd, utan kan för-

stärka och tillfredsställa behovet av ett ideal.  

 

9.3 Underkastelse eller ifrågasättande? 

Margarete Andersson–Schmitt anser att budskapen i Seelentrost (hon 

studerar den tyska versionen och föregångaren till Siælinna thrøst) vid 

flera tillfällen är så förvirrande att exempelberättelserna tycks tala 

emot budordens budskap. Berättelserna är "så talrika, långa och delvis 

så underhållande, att de förkväver den egentliga läran", skriver hon, 

och fortsätter: 794   
Vi har redan konstaterat, att dessa historiska berättelser ofta 
inte har mycket med resp budord att göra. De innehåller dessu-
tom detaljer, som står i direkt motsats till den kristna moralen 
/.../ Tydligen har författaren övermannats av sin berät-
targlädje.795  
 
/.../ Det underhållningsvärde som många berättelser i Se-
elentrost har medförde, att boken verkligen lästes och inte vi-
sades tillbaka som alltför moraliserande. Å andra sidan ut-
gjorde miraklen och framförallt exemplen snarare en primitivi-

                                                                                                                                  
ensamhet betraktas som ett tecken på fromhet. Se Paulin 2006, s. 10. 
794 Andersson–Schmitt 1989, s. 168. Hon skriver också: "Den popularisering av den teolo-
giska läran, som Seelentrost är ett exempel på, hade uppenbarligen sina avigsidor; den kunde 
medföra förvirring och fördunkla läran i stället för att klargöra den." S. 181.  
795 Andersson–Schmitt 1989, s. 173. 
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sering än en popularisering av teologin. I många fall kan de ha 
förstärkt vidskepelse och fördomar och därmed snarare skapat 
förvirring än gett upplysning.796 

Det Andersson–Schmitt påpekar är betydelsefullt ur ett barn– och 

ungdomslitterärt perspektiv. Textens folklighet kan vara ett utslag av 

adaptationen, ett sätt att nå läsaren med hjälp av igenkännelse i den 

muntliga traditionen. Andersson–Schmitts iakttagelse såväl som mina 

analyser bekräftar också Allens observation att förebildliga, senmedel-

tida texter ofta är ambivalenta och ibland kan underminera de normer 

de förespråkar.797 Allen menar att det som är typiskt för exempelberät-

telsen är att den "iscensätter en kamp mellan litterär utfrågning och 

moralisk bekräftelse", vilket Siælinna thrøst är ett exempel på.798 

Det kan uppfattas som förvirrande när formativ och operativ didak-

tik avlöser varandra eller när olika budskap tycks motverka varandra, 

men genom det skapas möjligheter för läsaren/mottagaren att inta flera 

olika subjektpositioner och kunna göra ett aktivt val. Med interaktion-

en mellan texten och läsaren, genom den operativa didaktiken, läggs 

ansvaret för det moraliska beslutet i individens händer. Det innebär 

också att det finns en möjlighet för läsaren att ifrågasätta textens auk-

toritet. Underkastelse är inte någon automatisk process, som förverkli-

gas genom läsandet av auktoritära deviser. Den operativa didaktiken 

tycks samspela med formativ didaktik för att bevisa budskapets rele-

vans och tillämplighet. Ifrågasättande blir en del av processen, men 

vad innebär det? 

                                                        
 
796 Andersson–Schmitt 1989, s. 182. 
797 Allen 2005, s. 23. 
798 Allen 2005, s. 168, not 77. 
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Ifrågasättande, som är underställt operativa didaktik, representerar 

ett bemyndigande barndomskoncept. Lydnadskonventionen är däre-

mot inte endast underställd formativ didaktik. Lydnad och anpassning 

till sociala normer kan inte bara åstadkommas med ett auktoritärt till-

tal och argumenterande imperativ, utan kan också vara den operativa 

didaktikens mål. Textens förhandling med läsaren, både när det gäller 

argumentering såväl som hur olika subjektpositioner konstrueras ge-

nom förebilder, pekar mot att den operativa didaktiken har ett visst 

företräde i samverkan med den formativa, vilket är kännetecknande 

för exempelberättelsen som modus.  

Fiktiva och historiska exempelberättelser kretsar kring ett eller flera 

didaktiska nav. Det beror på att texten kan ha flera didaktiska syften 

eller utnyttja fler än en undervisningsmetodik. Det finns sammanhål-

lande, organiserande syften som handlar om att bekräfta konventioner 

och förmedla kunskap. Det finns också operativa syften där litteratu-

rens karaktärsdanande roll och konstruktionen av flera, möjliga sub-

jektpositioner är central. Det måste finnas valmöjligheter för att läsa-

ren ska kunna välja det "rätta". Didaktisk litteratur kulminerar inte i 

givna svar på konventionella frågor, utan snarare i de luckor och frå-

getecken som öppnar för alternativa tolkningar och ifrågasättande, 

som utgör kärnan i fördjupad inlärning.  

Det kan invändas att det inte alltid är en självständig medborgare 

som eftersträvas, vilket blir särskilt tydligt i texter för flickor där 

flickors handlingsutrymme begränsas. Trots det finns det tillfällen där 

självständighet och ett eget omdöme är nödvändigt, så att flickorna 

inte tar efter omoraliska, vuxna förebilder. Även inom ramen för kon-

ventionen kan det alltså finnas undantag, incitament till att bryta mot 
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sociala förväntningar eller en social hierarki. Det kan vara nödvändigt 

för att uppnå det högre goda. Ett sådant ställningstagande förutsätter 

att individen kan ta eget ansvar, avgöra vad som är rätt och fel och ta 

sig rätten att agera därefter, med andra ord: en formativ undervisning 

kan inte bli framgångsrik om den inte på något plan lämnar plats för 

något mått av bemyndigande. Detta bemyndigande handlar inte om att 

ge barn och ungdomar ett vuxet ansvar, utan om att träna deras om-

dömesförmåga. En underordnad position för subjektet kan inte leda 

framåt mot ett bättre samhälle, om inte subjektet också kan ta plats 

som agent, initiativtagare och ledare.  

De förmoderna texterna är komplexa i sitt didaktiska spel. Didak-

tiska idéflöden organiserar respektive bryter upp den litterära textens 

auktoritära tilltal. Subversiva idéer kan förstärkas därför att olika bud-

skap kolliderar. När barndomskoncept eller didaktiska idéer tycks 

sträva åt olika håll uppstår en lucka, eller en dissonans, som öppnar 

upp för ett ifrågasättande av givna subjektpositioner. Den didaktiska 

konsekvensen av det blir att läsaren lär sig att grunda sin kunskap i ett 

resonemang och inte i ett mekaniskt upprepande. Huruvida de förmo-

derna författarna har resonerat riktigt så utstuderat är tveksamt, däre-

mot har många författare varit pedagoger och förmodligen anpassat 

texterna efter sin erfarenhet och litterära konventioner i syfte att hitta 

så bra sätt som möjligt att förmedla budskapen. Det har inte saknats 

funderingar kring hur budskap och kunskaper bäst förmedlas till unga. 

Det finns alltså exempel på förmoderna texter som uppmuntrar unga 

till kritiskt tänkande. Den konventionella metoden är att det sker indi-

rekt genom konstruktionen av en kritisk subjektposition genom litte-

rära förebilder eller genom kritik av vuxna. 
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Författarnas benägenhet att kombinera olika didaktiska metoder, 

som vi till exempel ser i verk som Speculum virginum, Siælinna thrøst 

och Reyncke Fosz, tyder på en föreställning om att det är just genom 

en kombination av olika didaktiska metoder och estetiska gestaltning-

ar som man kan beröra läsaren. 

En inledande fråga var om exempelberättelsernas didaktiska estetik 

skapar en ifrågasättande läsning, att texterna inte bara kräver läsarens 

underkastelse, utan även läsarens eftertanke och personliga ställnings-

tagande. Textanalyserna tyder på att det stämmer, men är det så enkelt 

att frågan kan besvaras med ja? Låt mig för ett ögonblick ifrågasätta 

denna slutsats. Jag har tidigare nämnt att Althusser diskuterar två sätt 

att se på subjektet: subjektet som agent och subjektet som underordnat 

den ideologiska diskursen. För Althusser finns det inte någon egentlig 

frihet för subjektet, eftersom friheten är en del av ideologins "interpel-

lation". Subjektet är alltid underordnat ett ideologiskt system.799 Den 

här teorin är relevant i förhållande till barn– och ungdomslitteraturens 

diskurs, ett påstående som bör förklaras med tanke på min argumen-

tation för läsarens valfrihet och möjlighet att ifrågasätta såväl textens 

auktoritet som givna subjektpositioner. Grunden för den operativa 

didaktiken är att ge läsaren en känsla av valfrihet, vilket kan ses som 

ideologins interpellation. Istället för att på ett auktoritärt sätt hamra in 

ett budskap förhandlar texten med läsaren, vilket textanalyserna be-

kräftar. Den valfrihet som presenteras ligger dock inom ramen för 

diskursen. Det är till exempel svårt att se att en förmodern kristen text 

skulle argumentera för individens frihet att ifrågasätta den kristna tron. 

Det är de trolösa och syndfulla som ska ifrågasättas. Den troende är 

                                                        
799 Althusser 1971, s. 182.  
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alltid en förebild. Det skapas ifrågasättande subjektpositioner, som 

dock begränsas av ideologin (teologin). Här finns det alltså anledning 

att skilja mellan frihet och ifrågasättande. Det handlar inte om någon 

total, ideologisk frihet, eftersom det inte är relevant utifrån en samtida 

samhällskontext. Istället handlar det om möjligheten att placera sig i 

en ifrågasättande eller subversiv subjektposition inom ramen för dis-

kursen. När kritiskt och självständigt tänkande övas och uppmuntras 

sker det i princip alltid inom diskursen. Finns det då inte någon frihet? 

Jo, men då måste subjektet som regel bryta sig ur diskursen och skapa 

ett nytt sammanhang, alternativt underkasta sig ett annat.  

Förutom att förmoderna texter genom en operativ didaktik kan eta-

blera ifrågasättande subjektpositioner inom diskursen finns det ytterli-

gare en konsekvens. En ifrågasättande eller subversiv subjektposition 

kan få som konsekvens att individen lämnar diskursen och skapar en 

ny diskurs, som reformationen är ett exempel på. Det grundläggande 

budskap som den didaktiska fiktionen pläderar för, att handlingen 

måste stämma med ideologin/teologin, det vill säga att man ska leva 

som man lär, är just det som reformatorerna påpekar bristen av när de 

kritiserar kyrkan och skapar nya versioner och tolkningar av kristen-

domen. De didaktiska texternas försök att reformera läsaren kan i 

praktiken ha lagt grunden till ett tänkande som satte tron och moralen 

före social och religiös hierarki.  



 
 

267 

10. Slutsatser 

Studiens övergripande och centrala slutsatser om konstruktionen av 

förebilder ur ett barn- och ungdomslitterärt perspektiv kan grupperas i 

tre områden: (1) litterär didaktik (2) budskap om barn- och ungdomars 

subjektpositioner i förhållande till vuxna och (3) budskap om flickors 

subjektpositioner.  

 

10.1 Litterär didaktik, organisation och koncept 

Frågan om hur förebilder konstrueras för barn och ungdomar i förmo-

derna exempelberättelsesamlingar kan besvaras med att konstatera att 

det genomgående finns exempel på både operativ och formativ didak-

tik. Operativ didaktik och förhandling med läsaren tenderar att domi-

nera i de medeltida verk som studerats, men det finns exempel på 

formativ didaktik också. De undersökta tidigmoderna verken är mer 

präglade av formativ didaktik, med en auktoritär ton och hög didaktisk 

densitet, även om det finns exempel på operativa inslag. Reyncke Fosz 

exemplifierar två olika, och i verket åtskilda, didaktiska diskurser 

samtidigt. Det beror på att en medeltida dikt, som kännetecknas av 

satirisk, operativ didaktik, kommenteras med en tidigmodern, allmän-

bildande, formativ didaktik.  

Det finns tendenser till att olika didaktiska metoder i litteraturen 

speglar olika barndomskoncept. Däremot är ett barndomskoncept i sin 
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tur inte underställt en didaktisk metod. Operativ didaktik bygger på ett 

bemyndigande och mer rörligt barndomskoncept än adultismen. Men 

adultistisk ideologi figurerar även i texter där operativ didaktik domi-

nerar, till exempel i form av kommentarer om barns och ungdomars 

särart eller behovet av lydnad gentemot föräldrarna. Formativ didaktik 

tycks vara grundad i ett adultistiskt barndomskoncept, men det kan 

finnas bemyndigande inslag, som till exempel uppmaningar om eget 

omdöme, ansvar eller samvete.  

Textens förhandling med läsaren pekar mot att den operativa didak-

tiken har ett visst företräde i samverkan med den formativa, vilket är 

kännetecknande för exempelberättelsen som modus. Det kan förklaras 

med att operativ didaktik bryter upp givna mönster, medan formativ 

didaktik är beroende av en given struktur och hierarki. 

Studien visar också att om man finner typiska, litterära konvention-

er för en viss epok är det möjligt att även hitta exempel på något helt 

annat i samtiden. Det förekommer olika barndomskoncept, olika före-

ställningar om litterär didaktik och om vad som är lämplig eller bra 

litteratur för barn och unga samtidigt. 

 

10.2 Budskap om ungas subjektpositioner 

En central slutsats är att det konstrueras olika subjektpositioner för 

unga, främst genom hur förebilder presenteras och förhåller sig till 

andra karaktärer samt genom kommentarer av karaktärernas handling-

ar och val. Det finns exempel både på auktoritär undervisning, som 

kräver läsarens/mottagarens underkastelse och lydnad, såväl som 

uppmuntran av höga ideal och ifrågasättande eller kontrakonvention-
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ella subjektpositioner. Den enskilt viktigaste iakttagelsen är, som jag 

ser det, att förmoderna texter för unga inte har en ensidigt auktoritär 

ton gentemot läsaren, utan att litteraturen även kan förhandla med lä-

saren. Budskapen handlar inte bara om lydnad, religiös trohet och 

kunskap, utan även om ifrågasättande och eget moraliskt ansvar. Ett 

kritiskt förhållningssätt gentemot vuxna, även personer med auktori-

tet, uppmuntras. Didaktiskt sett konstrueras en ifrågasättande subjekt-

position genom litterära förebilders opposition samt kritik av vuxna. 

Det centrala budskapet om ungas subjektposition i förhållande till 

vuxna är ambivalent och präglas av en didaktisk paradox. Barn och 

ungdomar ska lyda sina föräldrar och följa texternas goda råd och ex-

empel. De ska låta sig fostras, utbilda sig och imitera goda förebilder, 

eftersom det är vad som bör göras i människans barndom. Barn och 

ungdomar har dock rätt att förvänta sig att vuxna beter sig som goda 

förebilder, vilket är de vuxnas skyldighet. Genom utbildning och fost-

ran ska barn och ungdomar själva kunna avgöra huruvida vuxna är 

goda förebilder eller inte. När det uppstår en situation då vuxna inte 

lever upp till idealen, eller tvivlar, har unga rätt, till och med en skyl-

dighet, att inte följa deras exempel. De bör ifrågasätta, predika, prote-

stera eller stå på sig, precis som förebilderna gör. Om vuxna är svaga i 

tron ska de unga agera förebilder i tro och handling. Det här är bud-

skap som finns nästan genomgående, explicit eller implicit, i materi-

alet.  

10.3 Budskap om flickors subjektpositioner 

I Speculum virginum hyllas manlighet/manlikhet som ett ideal för 

flickor, en föreställning som härstammar ifrån äldre, litterära tradit-

ioner i bland annat apokryfiska texter och helgonbiografier. I Een 
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sköön och härligh Jungfrw Speghel finns en helt annan könsideologi 

och istället för manliga/manlika ska flickor vara "manvärda" eller 

"manväxta", det vill säga mogna och värdiga att bli goda hustrur. 

Siælinna thrøst skildrar flickor och kvinnor som är handlingskraftiga 

och modiga som förebilder, även kvinnor som lever som män i klos-

ter. Kvinnors handlingskraft, mod och manlighet kommenteras även i 

Peder Månssons Barnabok. I Kyskheets spegel finns skildringar av 

modiga kvinnor, men referenser till mod och manlikhet saknas. Berät-

telser om lärda respektive manliga kvinnor finns i Thet qwinlighe kö-

netz lustgård. Kyskhet är kvinnans viktigaste dygd och kan ge kvinnor 

makt över män eller en upphöjd ställning, som många exempelberät-

telser visar. I berättelser om kvinnor som lever eller agerar som män 

får dessa förebilder som regel högre status än kvinnor i allmänhet. 
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Summary 

This thesis investigates constructions of role models, more specifically liter-
ary didactics and constructions of subject positions, in literary works with 
exemplary stories in Swedish 1400–1750, from the perspective of literature 
for children and youth. It is a thematic and comparative study. The following 
questions are discussed: 

1. What thoughts about childhood would motivate authors to write for 
or include children and adolescents as the recipients of a text? 

2. How are different childhood concepts expressed? 

3. How does different didactic concepts dominate or interact in the 
texts? 

4. What subject positions, messages and ideals are presented through 
the staging of role models and the relationship between different lit-
erary characters? 

5. What subject positions are constructed for girls? 

6. How does different texts relate to ideas about how young read-
ers/recipients may take to the text and identify with the characters? 

7. Does the texts demand the subjection and obedience of the read-
er/recipient and/or encourage questioning, reflection and a personal 
standpoint? 

If we try to find a timeless and universal definition of children's literature we 
run the risk of getting into an impasse, of being limited by the definition. 
Children and young adults are addressed in different ways in literature 
through history. It is therefore worthwhile to have an open attitude towards 
the material, which has been the ambition in this study. I have chosen to see 
children's literature as a perspective. Some of the studied works explicitly 
claim to be children's literature, already in the title or the preface, others do 
not, but address a young audience on some level.  

The reason why I use the expression "children's literature as a perspective" 
and not "the perspective of children and young adults" is to stress that it is 
not the history of childhood, nor the history of reception that is studied here, 
but the structure and messages of the texts. 
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 The complexity of a discourse is worth studying by using different con-
cepts, theories and methods. The premise that is used and characterize the 
method is that one perspective does not have to exclude others, but different 
perspectives may supplement each other. I use different ways of approaching 
the material. One of these methods is the symptomal reading, constructed by 
the French philosopher Louis Althusser and developed by his follower Pierre 
Macherey in Pour une théorie de la production littéraire (1966). A sympto-
mal reading is a method to find the "unconcious" of the text, more specifical-
ly hidden or underlying ideologies, by analyzing the dissonance of the text. 
It may be gaps, mistakes or contradictions.  

 Didactics is here defined as "teaching strategy". To study literary didac-
tics I have chosen a couple of didactic concepts for the analysis. The forma-
tive view means, according to Ulla Ekvalls' (2001) definition, mainly that the 
teaching is governed from above and the purpose is to socialize the read-
er/recipient into obedience, gratitude and being a good citizen. Therefore, 
personal initiative is not encouraged. The operative view, on the other hand, 
represents a teaching that supports the individual to take responsibility, be 
critical and reflective. I talk about these concepts as formative and operative 
didactics. Didactic views represent ideological concepts. They tell us some-
thing about concepts of childhood and ideas about how children and young 
adults learn. One way to categorize literary didactics is also to estimate 
whether didactic sentences appear often, seldom or never. This is here called 
didactic density. Literature printed after the reformation tends to have a 
higher didactic density as well as a higher degree of formative didactics than 
texts written before, but there are exceptions. A reason for using different 
childhood and didactic concepts as tools for the text analysis is to investigate 
how different values and relationships may effect the aesthetics of the text 
and be a part of a normative interaction. It may also reveal how the text is 
didactic.  

 The concept of adultism means that the child is seen from an adult point 
of view as "the other", as incomplete and "becoming" (an adult). The interac-
tive idea about the child means, on the other hand, to see the child as interac-
tive in its relationships from the very beginning and "being" in its own right. 
The child is thus not simply a passive reciever. Similarities between the child 
and the adult is emphasized. The term "the competent child" has been used 
for this concept in psychology and childhood sociology (Gunilla Halldén 
2007). The concept of the interactive child leeds to an empowering child-
hood concept, which is the term I use.  

 It is important to distinguish the empowering childhood concept from 
adulteration (Elaine Moss 1986, Torben Weinreich 1999), which is another 
childhood concept that means that boundries between adults and children are 
blurred out, which in an excessive form is harmful for the child. The em-
powering childhood concept is based on consideration and care for the child 
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and so is adultism. Care and concern, even when occasionally misdirected, is 
the very foundation of the existence of didactic literature. I have not found 
any traces of adulteration in the studied literature.  

 A repeated idea in Medieval and Early Modern, as well as antique litera-
ture, is that childhood (including youth) is a very important part of human 
life. What happens in childhood determines life in adulthood and old age. 
Since childhood is regarded as very important, that in itself is one explana-
tion to why didactic literature turns to or includes a young audience.  

 Childhood is sometimes characterized according to the ages of man. (I 
only discuss the early ages.) How concepts are used is not consistent, so the 
dividing lines between infantia (babies, small children), pueritia (children) 
and adolescentia (youth/young adults) vary alot in the Middle Ages and the 
Early Modern period. This indicates that authors have had different ideas 
about the development of childhood. The use of the same terms shows that 
there is a convention that continues, although it is renegotiated according to 
the context. When Sigfrid Aronus Forsius, who translated the first version of 
the fox tale, Reyncke Fosz (1621), translated a Danish book from 1514 about 
the ages of man according to a mathematic formula (7–14–28) in 1620 he 
added his own view of the ages of man, that is not consistent with the trans-
lated text. I also discuss ideas about childhood in previous research about the 
history of childhood. After Philippe Ariès (Ariès 1960), and before the cur-
rent paradigmshift within the field, there was a tendency to deny the notion 
of childhood in the Middle Ages. Critical voices of historians was raised in 
opposition, but still that idea has been influential. 

 Different childhood concepts may clash in what is here called the didactic 
paradox, that constitutes the contradictory need of adults to, on one hand, 
wanting to control children and young adults, on the other hand the desire to 
raise them to be responsible and independent. (See also Perry Nodelman's 
discussion about the divided child in children's literature, Nodelman 2008. p. 
187).  

 Childhood concepts, didactic concepts and subject positions presented to 
the reader are discussed from the point of view of power and dominance 
between different characters and messages. A number of themes have been 
chosen for a comparative study: the responsibility of adults, obedience or 
autonomy, inobedience, conflict between different childhood concepts, the 
conscience, adults as role models, children as role models, children who 
convert adults and the "immoral" role model (Reyncke Fosz), who is not 
necessarily depicted as a deterrent example. 

 That children and young adults have a right to have good adult role mod-
els around them is recurrent and well established in premodern literature. It 
is expressed in for example martyriological and hagiographical stories and in 
literature following in those traditions. In Siælinna thrøst there are several 
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examples of this. It is one of the themes of the oeuvre. In Schacktavelslek 
("Chess playing game", De ludo scaccorum, transl. into Swedish around 
1460) there are examples and commentaries about it. In the preface of Bar-
nabok ("The Children's Book", 1516–1524) by Peder Månsson and the pref-
ace by the Swedish interpreter of Een sköön and härligh Jungfrw Speghel by 
Conrad Porta, Laurentius Iohannis Lælius, as well as in a preface by Olof 
Rönigk, who translated A Token for Children (1671–1672) by James Jane-
way through a German version and added Pietist stories in Andelig Exempel-
Bok För BARN (1746), this adult responsability is specifically pointed out. 

 When the main character in an exemplary story is young it effects the 
precondition and message. A preaching by a child becomes emotionally 
charged because of the innocence of the child and its subordinate subject 
position. This makes children and young adults to, didactically speaking, 
appropriate role models for both other children and adults. The pious child 
and its exemplary qualities brings about comparative and elevating func-
tions, making adults in comparison appear less successful. On several levels 
adults become targets for the criticism of authors/pedagogues, mainly be-
cause of their responsibility for the new generation. Adultism is expressed 
through stories and commentaries that communicate the subordinate and 
dependant position of the young and argues for the necessity of adults being 
good role models.  

 The convention of obedience is overlapped with empowering arguments 
in exemplary tales. As several examples show some texts encourage the 
reader/recipient directly or indirectly to learn what is right and wrong, to 
make a stand and question the action when it does not agree with the ideolo-
gy (religion and morals). In some exemplary stories a subversive behaviour 
towards immoral or heathen parents or representatives of the state is in-
duced. What is "right" is more important than social or generation hierarchy. 
In stories about martyrs subversion becomes so important that death is a 
better option than subjecting oneself to the demands of corrupted power. It is 
a moral and religious, but not a social, superiority that determines the domi-
nance between the characters and if they are put forward as role models or 
not. 

 In a family quarrel in Insignis adolescentia (1624), a book (Swedish 
compilation and original) for young adults by Johannes Petrus Rudbeckius 
senior, it becomes obvious that the mother and the father in one of the stories 
have very different opinions about childhood and childcare, but none of 
them – not even the son himself – sees the 15 year old son as an adult. Liter-
ature that is contemporary may present completely different concepts of 
childhood and didactics, which this book along with three other books for 
children and youth in Swedish from the 1620:s exemplify. Text analysis 
confirm is that there are different ideas about childhood and learning, alt-
hough the idea that childhood is important seems to be constant. The choice 



 
 

275 

of methods used to construct role models and ideals is not just a question of 
historical and/or cultural context, but also dependant on the personal context 
and views of the authors. Agreements may exist between authors separated 
by time and culture, and disagreements may be there between contemporary 
authors. Ideas about appropriate literature for the young vary, but the discus-
sion as such seems to be of interest throughout history. One example is the 
official banning of the printing of Andelig Exempel-Bok För BARN in 1745. 
It was most likely banned because of its links to the Pietist movement, de-
scribing forbidden conventicles and laymen preachings by children, and 
stories about young martyrs. It was considered to be fanatical by Stockholms 
Stads konsistorium, that governed censorship. Obviously the translator Olof 
Rönigk had another idea about appropriate literature for children than the 
government officials. The book was printed anyway in 1746 and became a 
success.  

 Speculum virginum (orig. around 1140, Swedish translation 1472–1486) 
is an oeuvre that explicitly address girls, both in the title, in addressing the 
"daughters" as recipients of the book in the preface, in discussions about 
gender where females are assumed to be the recipients of the messages and 
implicitly through exemplary stories about female characters.  

 The dialogue in Speculum virginum is unusual. The novice Theodora and 
the master Peregrinus are portrayed as interactive characters and not as in-
strumental parts teaching the reader through questions and answers. Theodo-
ra is interrogated by Peregrinus, there are personal comments and discus-
sions where they have different opinions. Theodora is portrayed as intellec-
tual, curious, active and sometimes critical in a way that goes beyond the 
rhetoric function of "the devil's advocate". The purpose of the devil's advo-
cate is to show how to argue against critics, but the dialogue in Speculum 
virginum is far more dynamic than that. One example is when Theodora 
critisize a statement about women that Peregrinus makes (that a bad man is 
better than a good woman, a misinterpretation of Jesus Syrach's statement 
about lust) and she argues against it forcefully. That appears to make him 
speachless and he changes the subject (Geete 1897–1898, p. 415).  

 Theodora is the most prominent role model in the oeuvre. Her questions 
and opinions steer the subject position of the reader in a subtle but effective 
way. Theodora shows that it is right, even necessary, to question that which 
seem wrong and unfair. A young girl may thus, as Theodora demonstrates, 
question the teacher and express her intellect and knowledge. The truth and 
the search for a deeper meaning is important. That, more than anything else, 
is typical of Theodora's subject position. A person joining a convent will 
undergo temptations and have to be firmly rooted in a personal conviction, 
which is a message that the powerful, female role models in the exemplary 
stories also suggest. 
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 Stephen Jaeger (1994) point out that during the 11th century the conven-
tion of peace had been important in convent and cathedral schools. Love, 
friendship and peace should characterize the social environment, but it was 
more of an ideal than characteristic of the 11th century schools. A conse-
quence of this convention was in part that it was not acceptable to argue 
against a teacher or the authority of the text. However, in the 12th century 
opposition became a sign that the adept was serious, had what Jaeger calls "a 
serious intellectual posture" (Jaeger 1994, p. 193). Theodora's questioning 
may be interpreted as representing a new social ideal for the young novice, 
that her active and engaged participation is an expression of sincerity. 

 Siælinna thrøst (latin orig. 14th century, Swedish translation around 
1430) is an education about the ten commandments with exemplary stories 
illustrating each commandment. In the beginning it is implied that the nar-
ratee is young, because the "son" (as the narratee is addressed) is encouraged 
to follow the example of the young Jesus, who in his childhood was taught 
by Jewish masters. It is another example of presenting the importance of 
learning in childhood. This address is unusual in premodern Swedish litera-
ture. Other indicators that the oeuvre is directed towards a young audience 
are that it is a teaching about the ten commandments, also summarized at the 
end of the oeuvre, that exciting and easily understood exempla are used, that 
one important theme is the relationship between parents and children, that 
the reader/recipient at several occassions are put in the subject position of a 
child (for example when the narratee is encouraged to obey his parents and 
at other times to not obey his parents). To this may be added the simulated, 
intimate parental guidence mood, when the narratee is called "dear son" and 
the narrator "dear father".  

 Siælinna thrøst is particularly important for our understanding of how 
exemplary stories of different kinds (legends, ghost stories, hagiography, an 
occassional fable, stories about Alexander the Great etcetera) is used to en-
tertain and educate children and young adults in Medieval literature. The 
exemplary stories were to be exciting, even in comparison with the popular, 
contemporary tales of the knights. That is indicated in the beginning in the 
text. The oeuvre is presented as an alternative to worldly heroic tales 
("kæmpa bøkir") and the stories in it should, according to the text, support 
the health of the soul. 

 Siælinna thrøst is an example of a work where the narratee's position and 
designation as being young, and references to the young Jesus as a role mod-
el, may indicate a notion that children and young adults more easily identify 
with a character in a similar subject position. That idea is however not con-
sistently followed through, since there are both young and adult role models 
in the exemplary stories.  To use, and emphasize the use, of young characters 
in literature for the young becomes more common towards the end of the 
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16th century and becomes a convention in children's literature in the 18th 
century. 

 The mirror as a title metaphor does have significance in many literary 
works for the young. The metaphorical meaning of the mirror in Speculum 
virginum is studied because of its role in constructing subject and subject 
positions. When the mirror is used as a metaphor it communicates double 
messages and tends to deepen the meaning and complexity of the text. The 
mirror becomes a tool for self knowledge. The image may be interpreted as 
an ideal (virgin Mary), an external and internal self, the soul or the human 
being as the image of God. When the mirror is used as a metaphor one per-
spective does not exclude another. Didactically speaking Speculum virginum 
is a display of operative and multisensored didactics, challenging the read-
er/recipient and encouraging active subject positions and autonomy, within 
the discourse. 

 The subject positions created for girls in Speculum virginum are sprung 
from older traditions in for example apocryphic texts and the hagiographic 
tradition. There are conventional notions about women, but manliness or 
manlikeness ("manlikhet") is put forward as the ideal for girls. Here there is 
a dissonance in the text. The idea about identification through gender is con-
sistently applied, since the main characters are female role models, with very 
few exceptions. That female role models are used to make the virgins se 
themselves as in a mirror and want to be like them, is expressed in the pref-
ace (Geete 1897–1898, p. 5). However, the girls/women should strive to be 
manly/manlike, as exemplary stories and commentaries reveal. Heathen role 
models are also used, like the amazones, whose purity, self control, courage 
and manly mind is celebrated. A strong message is that chastity gives a 
woman power and with that power women may defeat men.  

 Identification through gender becomes a way to organize the making of a 
role model. In the discussion about subject positions constructed for girls, 
Speculum virginum is analyzed and used as a reference for a comparative 
study. It is particularly observed because of its gender ideology. The ideo-
logical contrast to another mirror of virgins, Een sköön och härligh Jungfrw 
Speghel (Porta 1591), is remarkable. While Speculum virginum depict pow-
erful, female role models and encourage reading and learning, the mirror of 
virgins by Porta represents  a conventional gender approach that advocate 
chastity but not autonomy, piety but not deeper knowledge for girls, even if 
they should read and have basic knowledge about christianity and mother-
hood. (See also Moore 1987, p. 91.) Despite the dominance of formative 
didactics there is a fragment of operative didactics in Een sköön och härligh 
Jungfrw Speghel through a subversive preface, where adults in higher social 
classes are critisized, and a story about a young girl, Florentina, who escapes 
from a catholic convent, which is typical of the anti–catholic propaganda of 
the time. 
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 There are several other collections of exempla, apart from Speculum vir-
ginum, that celebrates the manly courage of women, for example in Peder 
Månsson's Barnabok and Thet qwinlighe könetz lustgård (Albertinus/de la 
Cerda 1638/1645), where there are stories about women's bravery at war and 
about women who live like men, in Siælinna thrøst and Thet qwinlighe 
könetz lustgård, and even women who become men in Thet qwinlighe könetz 
lustgård. Some women celebrated in Thet qwinlighe könetz lustgård are 
learned, who know several languages, educate their children or are teachers 
in schools, write poems or are brave and manly. Female chastity is always a 
condition for a woman's high subject position in these kinds of stories. With 
few exceptions these exemplary stories, that portray female role models as 
manly, show that these women earn respect and seem to have a higher status 
than women in general.  

 Andelig Exempel-Bok För BARN address both boys and girls and is unu-
sually free from gender regulating comments. Since boys and girls are de-
picted in the same way – they are eager to learn, good in school, pious and 
they preach on their deathbed – it implies a literary ambition that both boys 
and girls should be able to identify with the young characters. 

 The esoteric poetics of Speculum virginum pass on messages that ques-
tions gender and external identity. There are similar tendencies in other eso-
teric, religious works as well, for example in the allegory by Heinrich Seuse, 
Gudeliga snilles väckare (orig. 1338, Swedish translation towards the end of 
the 15th century). With the idea of identification through gender there is also 
an ambition to not just dissolve the idea about the meaning of gender for 
human qualities, but the gender itself as a self defining norm in these texts. 

 In a discussion about the role model and the construction of subject posi-
tions, I ask if saintly heroines/heroes are unreliable as role models. In this 
context I use two reader comments from the Swedish author Petrus of Dacia 
(13th century) and William Godwin (1756–1836), who enjoyed reading A 
Token for Children in his childhood. Their comments show that they in their 
childhood did not have a problem with identifying with unusually pious or 
saintly characters. On the contrary, these characters seem to have become the 
role models that these readers/recievers wanted to imitate or meet. The sanc-
tity or piety of the characters seem in these instances to have enhanced and 
satisfied a need for ideals. 

 Elizabeth Allen (2005) suggests that the exemplary story, exemplum, may 
be seen as a literary mode allowing aesthetics and didactics to co–operate in 
a way that makes them inseparable, which has lasting narrative consequenc-
es. The poetics of literature for children and adolescents is based on this 
fusion, which means that it may be regarded as didactic fiction. The narrativ-
ity in didactic texts make the teaching more interesting for a young audience. 
The purpose of the exemplary tale is to guide the reader towards change and 
development. Education and socialization is the purpose, the exemplary sto-
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ry is the tool. During the Middle Ages and the Early Modern period didactics 
did not, however, just legitimize fiction: didactics was an inevitable and 
appreciated literary quality, that elevated it. A story were supposed to teach 
and entertain.  

 Pedagogues have often been something of social critics and reformers. 
The starting point of a didactic engagement or a pedagogy seems to be the 
critique of another contemporary idea or practice. Didactic texts are reforma-
tive and point forward towards the ideal, which is a general observation 
throughout the study. 

 Allen concludes that exemplary literature in the late Middle Ages is often 
ambivalent and may sometimes undermine the very norms they present.  
Margarete Andersson–Schmitt (1989), who studied Seelentrost (1407), an 
earlier German precursor of Siælinna thrøst, comes to a similar conclusion. 
The analysis in this study show that there are examples of constructions of 
questioning and subversive subject positions. It is not a matter of questioning 
the entire discourse, in other words: it is not about questioning the Christian 
faith, but about the placing of the subject in a critical or subversive subject 
position within the discourse.  

 The main results of the study can be grouped into three areas: (1) literary 
didactics, structure and concepts, (2) messages about the subject position of 
the young in regards to their relationship with adults and (3) messages about 
the subject position of girls.  

 (1) The question about how literary didactics is used, how ideals and 
teachings are constructed for children and youth in premodern exemplary 
stories, can be answered by concluding that the didactic methods used, here 
defined as formative and operative, never completely disappears. Formative 
and operative didactics represent essentially different ideologies. An intricate 
interplay between them may be observed. Both forms of didactics are pre-
sent in Medieval literature, but operative didactics and the strategy of nego-
tiating with the reader, seems to dominate my sources. The Early Modern 
texts are however dominated by formative didactics, but there are also ex-
emples of operative didactics and messages that convey empowering child-
hood concepts. Reyncke Fosz (1621) is an example of a work that belongs to 
two different didactic discourses at the same time, kept apart within the 
book. That is because a Medieval tradition, the Medieval poem that is satiri-
cal and use operative didactics, is commented on through (Early Modern) 
formative didactics.  

 If we find some typical, literary convention for a certain epoch, it is usual-
ly possible to find examples of something else in contemporary literature as 
well, which shows that there are several didactic and childhood concepts 
existing at the same time, as well as different ideas about appropriate litera-
ture for children and youth. 
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 (2) A central conclusion is that there is variation when it comes to the 
subject positions that are constructed for children and young adults, mainly 
through role models. There are examples of authoritative teachings that de-
mands the subordination and obedience of the reader/recipient, as well as 
encouragement of questioning and even contra conventional subject posi-
tions. The single most important conclusion is, as I see it, that premodern 
literature for the young does not just have an authoritative tone towards the 
reader, but the texts also negotiates with the reader. The messages are not 
just about obedience and religious fidelity, but also about ideals, learning, 
questioning and personal, moral responsibility. A critical outlook on adults is 
encouraged. A questioning subject position is constructed through, mainly, 
critizism of adults and exemplary role models. 

 The main message about the subject position of the young in relations to 
adults is ambivalent in exemplary stories. Children and youth should obey 
their parents and follow the good advice and examples in the texts. They 
should let themselves be brought up well, get education and imitate good 
role models. Children and youth have the right to expect grown–ups to be-
have as good role models. Through education and development of virtues 
children and young adults are expected to recognize whether adults are good 
role models or not. When adults do not live up to the ideals, the young have 
the right, even the obligation, to not follow in their footsteps, to disagree and 
stand up for what they know is right. If adults have a weak faith, the young 
should act as role models. This message is explicitly or implicitly present 
throughout the studied texts.  

 (3) When it comes to constructions of subject positions for girls there are 
some tendencies: 

 In Speculum virginum manliness/manlikeness is celebrated as an ideal for 
girls. There are also stories, for example in Siælinna thrøst and Thet qwin-
lighe könetz lustgård, about women who live like men and, in Thet qwin-
lighe könetz lustgård, even become men. Een sköön and härligh Jungfrw 
Speghel represents a completely different gender ideology and in stead of the 
ideal of being manly/manlike the girls should be "manworthy" and 
"mangrown", which means mature and worthy of becoming good wives. In 
Kyskheets spegel, that address both girls and boys, the chastity of girls is 
particularly stressed. There are stories about brave women, but references to 
courage and manliness are missing. 

 Chastity is put forward as the most important virtue for women and em-
powers women. Women who are described in the texts as manly, active, 
brave or live like men are celebrated and usually get a higher status than 
women in general.  
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