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Errata 

Sid. 1, första raden står det: FIB (FIB), det ska ändras till: Folket i Bild (FIB) 
Sid. 41, sista raden, står det: I det första avsnittet ska jag granska….ska ändras till: I det andra avsnittet ska jag 
granska... 
Sid. 42, översta stycket. Sista raden, står det: I det sista avsnittet diskuterar jag… ska ändras till: I det första 
avsnittet diskuterar jag… 
Sid. 66, not 291 står det: Detta diskuteras utförligare i barns ålder och plats i avsnittet om Skolan och tävlingar.  
Det skall ändras till: Detta diskuteras utförligare i barns ålder och plats i avsnittet om Uppdragen och barnen. 
Sid. 66, står det: FIB:s teckningstävling skapade också den gemenskap mellan läsarna och tidningsutgivarna som 
Iliona har Litterat diskuterat, Det ska ändras till: FIB:s teckningstävling skapade också den gemenskap mellan 
läsarna och tidningsutgivarna som Ioana Literat har diskuterat. 
Sid. 72, not 328 står det: Sandin, Bengt “Social welfare in the Western world and the rights of children” I Fass, 
Paula S. (red.) (2013). The Routledge history of childhood in the western world. London: Routledge. Det ska 
ändras till: Sandin, Bengt (2012).  
Sid. 82, andra stycket, står det: Det ansågs var det fysiskt olämpligt med den tuffa tävlingsidrotten för barn och 
unga. Dessutom var det ideologiskt olämpligt med tävlingar, då tävlingarna kunde utvecklade ett omoraliskt 
kortsiktigt prestationstänkande, individualism, äregirighet och självhävdelse. 
 Det ska stå: Det ansågs fysiskt olämpligt med den tuffa tävlingsidrotten för barn och unga. Dessutom var det 
ideologiskt olämpligt med tävlingar, då tävlingarna kunde utveckla ett omoraliskt kortsiktigt 
prestationstänkande, individualism, äregirighet och självhävdelse. 
Sid. 98, fotnot 438. Det står: Liksom diskussionen i teckningslärarnas tidskrift Teckning, återkommer i hur ska 
bilderna göras. Det ska stå: Liksom diskussionen i teckningslärarnas tidskrift Teckning, som jag diskuterade i 
avsnittet Tävlingarnas utformning, anvisningar och priser.  
Sid. 133, Sista stycket sista meningen, står det: I avsnitt två, Nationella symboler,  
det skall stå: I avsnitt två, Flaggor och kungar,  
Sid. 134, Första mening, står det: I avsnittet Folket i bild och Nationalmuseum - vilka bilder väljer de att 
publicera? det skall vara: Folket i bild och Nationalmuseum - Sverige genom barnaögon  
Sid. 164, De två bildtexterna ska byta plats, rätt bildtext är: Bild 3:22 Mitt roligaste skolminne, FIB:s tävling 
1941. Bild 3:23 En historisk händelse i vår hembygd, Televerket 1978.  
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In the English summary the following corrections: 
Sid. 277, Last sentence in the first paragraph:  how the children´s varying subject positions as were expressed in 
the pictures. Correction: how the children´s varying subject positions were expressed in the pictures. 
Sid. 278, third paragraph last sentence: At the same time the new modern pedagogical ideal that one wanted to 
achieve by using pictures in the art competitions was itself critical to art competitions as a method.  
Correction: At the same time the new modern pedagogical ideal that teachers wanted to achieve through the art 
competitions was itself critical to art competitions as a method.  
Fourth paragraph first sentence: The second section studies the actors who arranged the contests.  
Correction: The second chapter studies the actors who arranged the contests. 
Sid. 281, third paragraph: In this 1971-2000 period labor unions have not been seen at all as co-arrangers of 
contests. Correction: In this later period the art teacher union has not been seen at all as co-arranger of contests.  
Sid. 282/283, 1st paragraph, in the later period they were they were sooner part of an advertising and marketing 
discourse. Correction: in the later period they were rather part of an advertising and marketing discourse. 
Sid. 285, second paragraph, last sentence: but also the hope that a return to a more unspoiled work was possible, 
which was in sharp contrast to the positive concept of modernity that is seen in the pictures of the 1940´s. 
Correction: but also the hope that a return to a more unspoiled world was possible, which was in sharp contrast 
to the positive concept of modernity that is seen in the pictures of the 1940´s. 
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