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Resumé:
This thesis is based on the idea that literary critique in newspapers affects how children’s and
adolescent literature are considered serious literary genres. Through past years, Nordic
children’s and adolescent literature have reached high legitimacy and acknowledgement as a
literary genre. However, the literary critique of children’s and adolescent literature in
newspapers has not been investigated in recent Danish context. Therefore, this study seeks to
give an overview of children’s and adolescent book reviews in Danish newspapers and to
outpoint how children’s and adolescent literature are constructed within a selected sample of
these reviews.
By using a combination of quantitative content analysis and critical discourse analysis and
theory based in Danish children’s literature studies (e.g. Christensen 2008; Weinreich 2001;
2004) and cultural journalism studies (e.g. Kristensen and From 2011), mainly two different
priorities of children’s and adolescent book reviews are found: One with relatively frequent,
but short, reviews, that are mainly targeted on the reader as a consumer; and one with
relatively few, but longer, reviews that mainly seek an educational effect on the reader as a
citizen. The ladder is especially reflected in how the books are discussed as literary genres,
and how they are interpreted and put into perspective by the reviewer.
These two priorities make the foundation of the discussion of the thesis, which shows that
the relatively frequent, but short, reviews with focus on costumer guidance contribute to the
legitimacy of children’s literature by drawing attention to a relatively large selection of new
children’s and adolescent books. On the other hand, the few, but longer reviews contribute to
the legitimacy of children’s and adolescent literature by making in-depth analysis,
interpretations and critical reviews of the books, which shows that the genre is taken
seriously.
Based on the result of the quantitative and qualitative analysis, the outcome of the
discussion is that newspapers’ literary critique of children’s and adolescent literate in both
cases contribute to the legitimacy of children’s and adolescent literature by even covering it.
However, if one wishes to maintain a high legitimacy of children’s and adolescent literature,
it both takes an in-depth critical approach, which seeks to discuss the role and purpose of
children’s and adolescent literature in Danish society, history and children’s everyday life,
and a more frequent exposure of new children’s and adolescent books in the newspapers on
more equal terms with general literature.
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1
Indledning
”Barns och ungas läsning är av största vikt.”
Sådan argumenteres der for den fem millioner svenske kroners prissum, der gør ALMAprisen til verdens største internationale børne- og ungdomslitteraturpris. Den blev oprettet i
forbindelse med den verdensberømte børnebogsforfatter Astrid Lindgrens 90-års fødselsdag
og uddelt for første gang i Sverige i 1997 (Hjemmeside 1). I lidt mindre skala hyldes nordisk
børne- og ungdomslitteratur årligt med uddelingen af Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris, der blev uddelt for første gang i 2013 med det formål at styrke og løfte børne- og
ungdomslitteraturen i Norden (Hjemmeside 2).
Herhjemme har børne- og ungdomslitteraturen bl.a. været hyldet af Kulturministeriets
forfatter- og illustratorpris for børne- og ungdomsbøger, der siden 1954 har haft til formål at
stimulere interessen for danske børne- og ungdomsbøger af høj kvalitet (Hjemmeside 3). I 1998
blev Center for Børns Litteratur og Medier desuden oprettet under Aarhus Universitet med det
formål at forske i, undervise i og formidle viden om børns litteratur og medier (Hjemmeside
4). Under dét findes yderligere Forfatterskolen for Børnelitteratur, der har til formål gennem
undervisning og skriveforløb at gøre eleverne til bedre forfattere af børne- og ungdomslitteratur
samt skabe grundlag for debat om børnelitteraturens og børnebogsforfatterens vilkår
(Hjemmeside 5).
Endelig er Orla-prisen, opkaldt efter Ole Lund Kirkegaards børnebogsklassiker Orla
Frøsnapper, blevet uddelt siden 2005 på baggrund af internetafstemninger blandt børn og unge
(Hjemmeside 6), og i 2018 blev den internationale børnelitteraturfestival, ALBUS, afholdt for
første gang i Aarhus med et program, der ifølge arrangørerne selv indeholdt det bedste inden
for dansk og nordisk børnelitteratur (Hjemmeside 7).
Ovenstående viser, at børne- og ungdomslitteraturen særligt siden 90erne har høstet masser
af opmærksomhed og anerkendelse gennem prisuddelinger og som seriøst forskningsfelt.
Samtidigt er udbuddet af børne- og ungdomslitteratur i vækst i Danmark: I 2017 var der 168
udgivere af børne- og ungdomsbøger, og der blev udgivet flere romaner og noveller for børn
og unge, end der gjorde for voksne (Hjemmeside 8).
På trods af et børnebogsmarked i vækst og en tilsyneladende øget legitimitet af nordisk børneog ungdomslitteratur er mediernes afspejling af og betydning for denne legitimitet imidlertid
uudforsket i nyere dansk kontekst.1 Det på trods af mediernes større og større indvirkning på
kultur og samfund, som blandt andet betyder, at medierne har fået en afgørende betydning som
formidlingskanal for kulturprodukter, og for vores opfattelse af dem (From og Kristensen 2011;
Kristensen 2003), herunder børne- og ungdomsbøger.

1

Det baserer jeg på søgninger på overbegreberne børnelitteratur og ungdomslitteratur (på hhv. dansk, svensk,
norsk og engelsk) i kombination med anmeldelse og kritik (på hhv. dansk, svensk, norsk og engelsk) i
databaserne AU Library, bibliotek.dk og Den danske forskningsdatabase. Søgningen er foretaget på baggrund af
den anbefalede fremgangsmåde i ”Den gode opgave” (Rienecker og Jørgsensen 2017: 157), og der er i
søgningen ikke fundet konkrete undersøgelser af massemediernes børnelitteraturdækning i dansk kontekst inden
for de seneste 10 år.
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Dette speciale arbejder ud fra en tese om, at medierne og særligt aviserne har en afgørende
betydning for udbredelsen af kulturprodukter og deres legitimitet. Siden sin opståen som
mediegenre har avisen haft en særlig tradition for litterær kritik (Jørgensen 1994), og flere
landsdækkende aviser udkommer på ugentlig basis med flere sider eller hele bogtillæg
øremærket anmeldelser af litteratur trods fald i danskernes læsehyppighed. Spørgsmålet er,
hvorvidt og på hvilken måde denne øremærkning til litteraturkritik også gælder børne- og
ungdomslitteraturen i dag.
Den øgede opmærksomhed og anerkendelse omkring børne- og ungdomslitteratur, avisernes
position som platform for litterær kritik samt det manglende fokus på samspillet imellem dem
udgør dette speciales motivation for at undersøge, hvilken rolle avisanmeldelsen spiller for
synet på børne- og ungdomslitteraturen og dens legitimitet. På grund af anmeldelsesgenrens
subjektive karakter regner jeg med, at de forskellige avisers anmeldelser vil afspejle forskellige
syn på børne- og ungdomslitteraturens rolle i kulturen og på anmelderens rolle som formidler
af den.
Ud fra en observation af et uligevægtigt forhold imellem den store interesse for børne- og
ungdomslitteratur og det lille fokus på avisanmeldernes rolle som børne- og ungdomslitteraturformidlere, har specialet til formål at undersøge netop dette forhold. Det vil jeg gøre
ud fra følgende problemformulering:

1.1 Problemformulering
Hvilke nye børne- og ungdomsbøger bliver i en afgrænset periode anmeldt i en række aviser?
Hvordan bliver børne- og ungdomsbøgerne fremstillet i anmeldelserne?
Og hvad indikerer anmeldelserne om avisernes betydning
for børne- og ungdomslitteraturens legitimitet?

1.2 Specialets dele
Den videnskabelige del:
I dette afsnit vil jeg kort forklare, hvordan jeg ud fra specialets følgende dele vil besvare
ovenstående problemformulering.
•
•

I kapitel 2 vil jeg præcisere en afgrænsning af den periode og de konkrete aviser, jeg
ønsker at undersøge.
I kapitel 3 vil jeg redegøre for specialets anvendte teori, som vil udgøre analysens
fundament. Først vil jeg lave en teoretisk afgrænsning af, hvad børne- og
ungdomslitteratur er og redegøre for børne- og ungdomslitteraturens status i dag med
fokus på opfattelser af børne- og ungdomslitteratur, vurderingskriterier og genrens
placering i det litterære felt. Derefter udlægger jeg kulturjournalistikkens genrer og
roller, herunder selvfølgelig anmeldelsesgenren.
5

•

•
•

•

•

Kapitel 4 vil være todelt: Første del vil præsentere den kvantitative indholdsanalyse,
der har til formål at undersøge udbredelsen af anmeldelser af nye børne- og
ungdomsbøger i de udvalgte aviser i den udvalgte undersøgelsesperiode, og hvilke
fællestræk de anmeldte bøger har. Anden del vil præsentere Richardsons udlægning af
den kritiske diskursanalyse, som jeg med udgangspunkt i specialets teoretiske
fundament vil anvende på et udvalg af anmeldelserne med henblik på at undersøge,
hvordan de anmeldte børne- og ungdomsbøger bliver fremstillet heri.
I forlængelse heraf vil jeg i kapitel 5 kort redegøre for undersøgelsens dataindsamling.
Ligesom specialets metodiske afsnit er todelt, vil analysen også være det. I den første
del af kapitel 6 fremlægger jeg den kvantitative indholdsanalyses resultater og besvarer
dels, hvilke børne- og ungdomsbøger der er blevet anmeldt i undersøgelsesperioden, og
fremhæver dels kvantitative forskelle og ligheder mellem avisernes prioriteringer af
børne- og ungdomsbogsanmeldelser. I den anden del af kapitel 6 vil jeg ud fra specialets
teoretiske ramme og Richardsons kritiske diskursanalyse kortlægge, hvordan et udvalg
af de anmeldte børne- og ungdomsbøger bliver fremstillet i anmeldelserne af dem. Her
vil jeg have særligt fokus på, hvilke syn på børne- og ungdomslitteraturen og
vurderingskriterier, der kommer til udtryk, samt hvordan anmelderne vægter deres
kulturjournalistiske roller.
Det vil lede mig til min diskussion i kapitel 7, hvor jeg med udgangspunkt i analysens
resultater vil diskutere, hvad de indikerer om avisernes betydning for børne- og
ungdomslitteraturens legitimitet. Eftersom specialet arbejder ud fra en tese om et
uligevægtigt forhold mellem den store interesse for børne- og ungdomslitteraturen og
opmærksomhed omkring avisernes dækning af den, vil jeg også diskutere, hvordan den
anvendte teori og de anvendte metoder har kunnet bruges til at udforske dette forhold.
Kapitel 8 vil udgøre specialets konklusion

Den journalistiske del:
I samspil med den videnskabelige undersøgelse er der udarbejdet fire journalistiske artikler,
der relaterer sig til emnet og ligger i forlængelse af specialets videnskabelige del. Artiklerne
vil fremgå som del af et tema om børne- og ungdomslitteraturformidling i Informations
Bogtillæg. Herpå følger kapitlet Produktspecifikke overvejelser, hvor jeg reflekterer over og
argumenterer for mit valg af medie, målgruppe, vinkler og kilder.

Bilag:
Sidst i specialet fremgår bilag 1-3, som særligt analysen baserer sig på. Bilagenes funktion
forklarer jeg undervejs, som jeg refererer til dem.
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2
Afgrænsning: Periode og medier
Af hensyn til ønsket om at give et nutidigt indblik i børne- og ungdomslitteraturdækningen på
tværs af flere aviser og af hensyn til specialets pladsmæssige omfang har jeg valgt at afgrænse
undersøgelsesperioden til efteråret 2018, dvs. 1. september-30. november 2018.
Den afgrænsede periode er valgt ud fra et ønske om at undersøge børnelitteraturdækningen i
den periode i løbet af året, hvor der udkommer mest børnelitteratur. Der findes dog ikke et
samlet overblik over, hvor meget børnelitteratur, der udkommer i løbet af et år.2 For at lave et
skøn har jeg derfor orienteret mig i to store forlags børne- og ungdomsbogudgivelser i løbet af
et år (Bilag 1), som dog ikke viser et entydigt billede af, hvornår i 2018 der udkom flest børneog ungdomsbøger. Dog fremgår det, at oktober måned i begge forlags tilfælde var en relativt
travl måned. Derudover afholdes den årlige bogmesse, BogForum, med en dertilhørende
afdeling for børne- og ungdomsbøger, i København i efteråret, samtidigt med at Orlaprisen,
Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris samt skolernes efterårsferie finder sted i
efterårsmånederne. Og, som en af avisanmelderne deklarerer i sin rubrik i den pågældende
periode: Efteråret er bogtid (Larsen 11.10. 2018). Perioden er derfor også valgt ud fra en
antagelse om, at ovenstående begivenheder giver anledning til at sætte fokus på ny børne- og
ungdomslitteratur.
Jeg har valgt at undersøge anmeldelser af børne- og ungdomslitteratur på tværs af seks aviser:
Information, Politiken, Weekendavisen, Kristeligt Dagblad, Berlingske og Jyllands-Posten.
Udover at de alle er aviser, der på ugentlig basis anmelder bøger, giver en undersøgelse på
tværs af disse medier mulighed for at vise et bredt udsnit af avisernes børne- og
ungdomslitteraturdækning. I alle avisernes tilfælde er størstedelen af deres læsere over 39 år
og er overvejende højtuddannede og kulturinteresserede (Hjemmeside 9-14), men adskiller sig
især ift. politisk overbevisning og geografisk bopæl.3
Udover at Weekendavisen i modsætning til de øvrige aviser kun udkommer én gang om ugen,
adskiller avisen sig også ved at udkomme med tillægget Faktisk, der henvender sig til børn i
alderen ca. 8-134, hvori der også bringes boganmeldelser. Dermed vil undersøgelsen både
orientere sig mod Weekendavisens børne- og ungdomsbogsanmeldelser for avisens voksne
målgruppe og mod børne- og ungdomsbogsanmeldelser, der henvender sig til nogle af bøgernes
reelle læsere.
Med betegnelsen ”ny” børne- og ungdomslitteratur eller ”nye” børne- og ungdomsbøger
mener jeg bøger, der er udkommet inden for det seneste år på omtaletidspunktet. Hvad jeg
mener med børne- og ungdomslitteratur, og hvad der i dette speciale defineres som en
anmeldelse, vil fremgå af følgende teoriafsnit.

2

Dansk Biblioteks Center registrerer nye udgivelser, men på ugentlig basis, og det er heraf ikke angivet, hvad der tæller som
børne- eller ungdomslitteratur
3 Information, Politiken, Weekendavisen og Berlingskes læsere er primært bosat i hovedstadsområdet, mens JyllandsPostens læsere og et lille flertal af Kristeligt Dagblads læsere er bosat i Midtjylland. Information om avisernes læserprofiler
er hentet fra deres respektive annoncesider (Hjemmeside 9-14).
4 Målgruppealderen er baseret på samtale med redaktør på Faktisk, Louise Fogh Jensen: lofo@berlingskemedia.dk
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3. Teori

3.1 Teoretisk afgrænsning: Hvad er børnelitteratur og ungdomslitteratur?
Selv om svaret umiddelbart kan lyde simpelt, kræver en undersøgelse af avisernes anmeldelser
af børne- og ungdomslitteratur en klar, teoretisk definition. Hvad angår børnelitteraturen er der
tale om et broget felt, der siden 1970erne er blevet tilgået vidt forskellige discipliner på vidt
forskellig vis inden for både uddannelse, pædagogik, litteratur- og kulturstudier (Nel 2011).
I Gads Litteraturleksikon er børnebøger defineret som ”bøger, der er skrevet for børn, og
som adskiller sig fra voksenlitteraturen ved at bruge letforståelige begreber og et begrænset
ordforråd, som børn kan forstå” (Rasmussen 1999). Det er også dette perspektiv på barnet som
modtager, der udgør dette speciales afgrænsning af, hvad termen børnelitteratur dækker over,
og som inden for forskning på området blandt andet har været anvendt af professor i
børnelitteratur, Torben Weinreich (2001; 2004). Weinreich definerer børnelitteratur som
litteratur, der er skrevet og udgivet for børn. Han anvender især begrebet adaptation i sin
bestemmelse af børnelitteraturens egenart, dvs. hvad der adskiller børnelitteraturen fra
voksenlitteraturen. Begrebet adaptation dækker over værkets tilpasning til barnet som læser i
form og indhold, f.eks. ved at anvende et let forståeligt sprog eller ved at skrive om emner,
man mener, børn kan forstå eller bør vide noget om (Weinreich 2001: 14). Nyere forskning
viser dog en øget kompleksitet i særligt den nordiske børnelitteratur, hvor grænserne for, hvad
man kan skrive om for børn og hvordan, er blevet mere flydende (Christensen 2016; Evans
2015).
Endnu sværere kan det være at afgrænse ungdomslitteratur, som ofte optræder sammen med
børnelitteraturen under samlebetegnelsen børne- og ungdomslitteratur, som det f.eks. gør sig
gældende ved Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris, men også i dette speciale. I andre
tilfælde går det ind under betegnelsen børnelitteratur. Hos Weinreich dækker børnelitteratur
f.eks. over litteratur for både børn og unge (Weinreich 2001; 2004), altså personer i alderen 018 år. Weinreich medgiver dog, at det i nogle tilfælde giver mening at skelne (Weinreich 2004).
En sådan skelnen giver Ayoe Quist Henkel et bud på i sin ph.d.-afhandling Mellemværender:
Litteratur for børn og unge midt i en medietid (2017). Ifølge Henkel har ungdomslitteraturen i
mange sammenhænge været begrænset til at centrere sig om en overgang fra barn til voksen,
hvilket hun udfordrer ved at udvide termen ungdomslitteratur til litteratur, der også ”fortæller
om en ungdomstilstand og -stilstand” (Henkel 2017: 133). Dermed peger Henkel på en
udvikling af ungdomslitteraturen fra at handle om at være coming of age, dvs. en tematik om
overgangen fra barn til voksen, til også at handle om at være being of age (Ibid).
Yderligere har betegnelsen Young Adult eller forkortelsen YA også vundet sit indpas i
Danmark. Ifølge forlaget Rosinante & Co.’s hjemmeside henvender genren sig til unge fra ca.
14 år og op og handler ofte om ”unge, der gennemgår en udvikling hen imod at blive voksen”
(Hjemmeside 15). Dermed dækker betegnelsen Young Adult over nogle af de samme træk, som
ungdomslitteratur gør hos Henkel.
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I dette speciale tager jeg som sagt udgangspunkt i definitionen af børnelitteratur ud fra et
modtagerperspektiv, dvs. litteratur hvorom det fremgår, at det er skrevet eller udgivet for børn.
Herunder er også billedbøger, der ofte bruges som betegnelse for illustrerede bøger for børn.
Mht. ungdomslitteratur læner jeg mig op ad Henkels ovenstående definition, samtidigt med at
der skal være tale om litteratur, der henvender sig til unge under 18 år. Dermed dækker
samlebetegnelsen børne- og ungdomslitteratur i dette speciales tilfælde over litteratur, der
henvender sig til børn og unge under 18 år.
Afslutningsvis bør det bemærkes, at det ikke kun er de første dele af hhv. børnelitteratur og
ungdomslitteratur, der er til forhandling. Også begrebet litteratur, der ofte er afgrænset til at
være den skrevne tekst (Christensen 2008), er blevet diskuteret (Christensen 2008; 2016a;
Henkel 2017). I den førnævnte ph.d.-afhandling argumenterer Henkel (2017) for, at
litteraturbegrebet er i lige så hastig udvikling som børne- og ungdomslitteraturen i sig selv.
Ligeledes påpeger professor i børnelitteratur, Nina Christensen, at børn og unge også ”møder
litteratur i form af fortællinger som skrift, billede, lyd, interaktion og animation samt ved hjælp
af en række forskellige medier ud over bogen” (Christensen 2016: 11).
Selv om jeg i undersøgelsen vil være opmærksom på, at der også af begrebet litteratur findes
flere medier end den trykte bog, afgrænser undersøgelsen af avisernes dækning af ny børneog ungdomslitteratur sig dog til den trykte bog, dvs. bøger for børn og unge, der er udkommet
i fysisk form på et forlag og omtalt i en af de seks aviser.
Som beskrevet indledningsvist tages kun anmeldelser af nye børne- og ungdomsbøger i
betragtning. Genfortolkninger, f.eks. af H.C. Andersen, medtages ikke. Yderligere er
undersøgelsesfeltet afgrænset til kun at omhandle skønlitterære bøger for børn og unge, hvor
jeg læner mig op ad Bodil Kampps definition af (børne)litteratur som ”litteratur udtrykt i et
fiktivt univers og i et kunstnerisk bearbejdet sprog” (Kampp 2002: 26), om end børnelitteratur
og ungdomslitteratur også kan dække over faglitteratur for børn og unge (Skyggebjerg 2011).

3. 2 Børnelitteraturens status i dag
3.2.1 Fra pædagogik mod litteratur
Siden man i 70erne begyndte at beskæftige sig med børnelitteraturen som forskningsfelt, har
dens formål været diskuteret, især: Har børnelitteraturen et pædagogisk eller kunstnerisk
formål? (Weinreich 2004; Christensen 2008).
Pga. det pædagogiske hensyn, der ofte tages til barnet med den form- og indholdsmæssige
adaptation, er børnelitteraturen ofte blevet nedvurderet som kunstform (Weinreich 2004). Selv
om børnelitteraturen til stadighed befinder sig i et krydsfelt mellem kunst og pædagogik, peger
forskning dog på en højere grad af litteraritet i nyere børnelitteratur ift. tidligere og dermed en
bevægelse væk fra det pædagogiske (Reinholdt 2005; Christensen 2008; 2016). Det kommer
bl.a. til udtryk i den kompleksitet, der kendetegner flere nye børnebøger, hvormed grænserne
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mellem børne- og voksenlitteratur er blevet mindre synlige5, og som har bidraget til en
forøgelse af børne- og ungdomslitteraturens legitimitet som litteratur (Reinholdt 2005).

3.2.2 Børnelitteraturens vurderingskriterier
Børnelitteraturen er som bekendt skrevet for børn, men af de voksne. Dermed bliver enhver
børnebog udtryk for et bestemt syn på, hvad et barn er, hvad barnet har brug for, og hvad
børnelitteraturen skal kunne (Christensen 2016b; Weinreich 2004). Det samme gør sig
gældende for de vurderingskriterier, som børnelitteraturen bliver bedømt ud fra:
I sin artikel Om børnelitteratur, tekstbegreber og vurderingskriterier peger Nina Christensen
(2008) på fire vurderingskriterier, som børnelitteraturen er blevet bedømt og diskuteret ud fra.
I et af kriterierne, den værkorienterede tilgang, sættes værket i centrum og vurderes stort set
ud fra samme kriterier som voksenlitteraturen, dvs. ud fra et rent litterært kriterium. Her
fremhæver Christensen, at kompleksitet ofte bliver opfattet som en kvalitetsbetegnelse i sig
selv (Christensen 2008: 18). Det problematiserer Stine Reinholdt i akademisk sammenhæng i
artiklen Børnelitterær kritik – Om vurderingskriterier i nyere børnelitteraturforskning (2005),
hvor hun blandt andet argumenterer for en kritisk tilgang til praksissen med at vurdere
børnelitteraturen på lige fod med voksenlitteraturen, eftersom man dermed risikerer en
nedvurdering af tilpasning til barnet som læser (Reinholdt 2005: 144). Oplevelsen af
kompleksitet som en kvalitetsbetegnelse kan desuden læses ud fra Rasmus Bregnhøis satiriske
tegneserie Rasmus skriver en nordisk børnebog (Bregnhøi 2016)6, der fungerer som
kommentar til den nordiske børnelitteraturs tematisering af ”død, konflikter, håbløshed,
seksualitet, herunder incest, og politisering på det ’grænseoverskridende’” (Christensen
2016b: 28), og hvormed han stiller spørgsmålstegn ved, om litteraturen skal være
tabunedbrydende og grænseoverskridende for at komme i betragtning til en pris.
Af øvrige kriterier peger Christensen på den afsenderorienterede vurdering, der tager
udgangspunkt i, hvorvidt forfatterens formodede intention med værket er lykkedes
(Christensen 2008: 19); den modtagerorienterede vurdering med udgangspunkt i, hvordan
bogen passer til barnet som modtager (Christensen 2008: 22); og endelig en vurdering i et
kontekstperspektiv, som giver en faglig vurdering af, hvorvidt et konkret værk vil være godt at
læse inden for en given institutionel ramme. F.eks. om det egner sig til brug i undervisningen
(Christensen 2008: 25).
Selv om forskning tyder på en øget kompleksitet ift. indholdsmæssige emner i
børnelitteraturen, er kompleksitet som et vurderingskriterium dog ikke en ny ting:
Børnelitteraturforsker Sven Møller Kristensen fremhæver i bogen Børne- og ungdomsbøger.
Problemer og analyser (1969) kriterierne enhed, intensitet, herunder at børnebøgerne skal
handle om noget væsentligt for børn, og kompleksitet, dog med det forbehold, at ”barnets alder
sætter en grænse for hvor meget det kan omfatte” (Kristensen og Ramløv) 1969: 32).
5

Også forklaret i afsnittet Hvad er børnelitteratur og ungdomslitteratur?
Tegneserien handler om Rasmus, der blandt andet ud fra forfatterens ønske om at tage børnene som gidslet og
lære dem sin angst at kende, laver en børnebog, der illustreret med mørke blyantstegninger fortæller historien
om ”Drengen uden håb”, der blandt andet har gravet sin egen grav, har en far, der kun taler i tal, en mor, der kun
ser sig selv (Bregnhøi 2016).
6
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Børnebøger for børn og voksne:
Ifølge Weinreich (2001: 49) har voksne altid lagt deres vurderingskriterier ned over
børnelitteraturen, og det er for så vidt også en forudsætning for dette speciales
undersøgelsesfelt, at de til stadighed gør det.
I forskningssammenhæng har det rejst spørgsmålet om, hvorvidt der i produktionen af en
børnebog foruden barnet som læser også er indskrevet en voksen læser. Weinreich henviser i
den forbindelse til den israelske børnelitteraturforsker Zohar Shavits afhandling Poetics of
Children’s Literature, hvor hun introducerer børnelitteraturens tostemmighed (Weinreich
2001: 48). Her er udgangspunktet, at meget børnelitteratur i virkeligheden også skrives for
voksne, fordi det under alle omstændigheder er voksne, der afgør, om et værk skal f.eks.
indkøbes eller tildeles anerkendelse. (Ibid.). Dermed kan også børnelitteraturens tostemmighed
og tilstedeværelsen af en indskreven voksen læser tages i betragtning som et relevant
vurderingskriterium i diskussionen af ”den gode børnebog”, og for så vidt også den gode
ungdomsbog.

3.2.3 Børnelitteraturen og det litterære felt
Alt i alt viser ovenstående, at børnelitteraturen har høstet højere anerkendelse som litteratur i
takt med en øget kompleksitet i de børnelitterære værker, og at børnelitteraturen også i høj grad
bliver vurderet ud på de samme præmisser som voksenlitteraturen. Det rejser spørgsmålet, om
børnelitteraturen dermed kan betragtes som en del af det litterære felt. Derfor følger her en kort
introduktion til Bourdieus feltteori. Den har Carsten Seestoft forklaret (2006) forklaret i bogen
Pierre Bourdieu – en introduktion, hvor et felt karakteriseres som ”…et relativt autonomt
socialt mikrokosmos, i hvilket en specifik menneskelig aktivitet eller praksis finder sted”
(Seestoft 2006: 158).
Et felt er ofte struktureret i to poler: En autonom, der repræsenterer den ”rene” kunst og
anerkendelsen, mens den heteronome repræsenterer det økonomisk velfungerende og populære
pol. I dansk sammenhæng bliver de to poler inden for litteraturen ofte fremstillet som hhv. smal
og bred litteratur (Seestoft 2006: 163). At deltage i et felt kræver symbolsk kapital, som
anerkender én til at blive optaget inden for feltet. Med andre ord er det at deltage i feltet at være
anerkendt som deltager inden for feltet, f.eks. i form af en værkudgivelse (Seestoft 2006: 166).
At være en del af feltet forudsætter desuden, at man (eller et værk) både påvirkes og påvirker
øvrige positioner inden for feltet. Af samme årsag er børnelitteraturen ifølge Seestoft ikke en
del af det litterære felt:
”Er børnebøger en del af det litterære felt i Danmark? Nej, ville jeg mene. Selv om
legitime danske forfattere som for eksempel Christina Hesselholdt har dyrket genren,
synes børnebøger ikke at have nogen synderlig virkning på litteraturen i øvrigt. I fraværet
af en sådan feltvirkning kan man derfor udelade dem af en analyse af det danske litterære
felt. Men det er et empirisk spørgsmål, som ville fordre nærmere granskning for at kunne
afgøres med nogen sikkerhed” (Seestoft 2006: 182).

11

Et umiddelbart fravær af feltvirkning placerer altså ifølge Seestoft børnelitteraturen uden for
det litterære felt og i dets eget. Ikke desto mindre kan Bourdieus feltteori anvendes som
perspektiv på avisernes anmeldelser af nye børne- og ungdomsbøger og deres placering af dem
i eller uden for det litterære og børnelitterære felt. En feltanalyse med udgangspunkt i
anmeldelser bør i lyset af Bourdieus feltteori tage i betragtning, at anmeldelsen ikke kun er
subjekt, men også har en systematisk karakter, som anmelderen ikke selv kan se, men som
analysen kan være med til afdække. Dette speciale har ikke til formål at udføre en decideret
feltanalyse, eftersom det formentlig vil kræve en udvidelse af dets empiriske felt, men
ovenstående introduktion til Bourdieus feltteori vil i indgå som perspektiv på, hvad de seks
avisers omtale af nye børnebøger i efteråret 2018 viser om børnelitteraturens status i dag og de
strukturer, der kan ligge til grund for den.

3.2 Kulturen og medierne
3.2.1 Kulturjournalistikken som et bindeled
Specialets tese om, at medierne spiller en særlig rolle i forbindelse med udbredelsen og
kendskabet til kulturprodukter, herunder nye børne- og ungdomsbøger, bygger bl.a. på Stig
Hjarvards medialiseringsteori. I bogen Medier og samfund beskriver han medialisering som
”det bærende begreb i en egentlig teori om mediernes øgede betydning i kultur og samfund”
(Hjarvard 2008: 28).
Denne øgede betydning udgøres ifølge Hjarvard af tre funktioner: 1) Medier som interfaces
for den indbyrdes interaktion mellem institutioner (Hjarvard 2008: 47), hvor medierne blandt
andet fungerer som et lanceringsvindue over for borgerne for bl.a. kulturprodukter; 2) Medier
som fællesforandringsverden (Hjarvard 2008), som betyder, at medierne har mulighed for at
skabe en enhedskultur omkring et fænomen. I børnelitterær sammenhæng kunne det f.eks. være
kendskabet til en børnebogsfigur uden at have læst selve bogen; og 3) Medier som en politisk
offentlighed, hvor medier spiller en større rolle for måden, hvorpå politiske emner præsenteres
og diskuteres (Hjarvard 2008: 52-53).
Kristensen og From (2011) bruger Hjarvards medialiseringsteori i relation til
kulturjournalistik specifikt. Hos dem såvel som i dette speciale er der en overbevisning om, at
medierne, og særligt avisernes anmeldelser, har en afgørende betydning for vores opfattelse af
kulturfænomener – herunder børne- og ungdomsbøger. I bogen Kulturjournalistik –
journalistik om kultur skriver de, at ”en kritisk diskurs i relation til et kulturelt område – altså
at det overhovedet er genstand for dagspressens anmeldelser – kan bidrage til at højne et
eksempelvis populærkulturelt emnes status i det kulturelle værdihieraki” (From og Kristensen
2011: 28).
Det vil sige, at ikke kun den positive anmeldelse, men også selve eksponeringen i
anmeldelsen kan bidrage til at øge et kulturelt emnes status og legitimitet. Det betyder, at
kulturprodukter og -fænomener er afhængige af medierne som bindeled for at opnå status. Det
bør dog også bemærkes, at kulturjournalistikken er afhængige af kulturprodukter og
kulturfænomener for at kunne eksistere. Der er dermed tale om en gensidig afhængighed
mellem kulturlivet og kulturjournalistikken (Kristensen 2003). Særligt aviserne er afhængige
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af kulturelt indhold. Af Dansk Mediehistorie III fremgår det ligefrem, at aviserne bruger
kulturstoffet som en differentieringsstrategi i det hastigt foranderlige mediebillede med massiv
konkurrence fra nye medier, f.eks. digitale, sociale medier og gratismedier. Hvordan
kulturstoffet typisk formidles i avisen specifikt, vil jeg præsentere i det følgende afsnit.

3.2.2 Kulturjournalistikkens genrer i avisen
Kulturjournalistikken inddeles groft set i to genrer: Anmeldelsen og kulturreportagen
(Kristensen 2001; Jørgensen 1991). Mens kulturreportagen udarbejdes ud fra en bred,
journalistisk tilgang, hvor valg af emne baseres på relevans og aktualitet - f.eks. et interview
med en forfatter i forbindelse med en bogudgivelse – bærer anmeldelsen præg af en individuel
og kritisk tilgang, der er baseret på anmelderens ekspertviden og subjektive vurdering
(Kristensen 2001: 69).
Mens kulturreportagen som genre lægger sig tæt op ad formatet i avisens øvrige sektioner,
udgør anmeldelsen en særlig kerne i avisernes kultursektioner, hvor den ofte vejer tungest ift.
øvrigt journalistisk indhold. Særligt den litterære kritik har udgjort et vigtigt fundament for
avismediet, siden flere aviser fra midten af 1800tallet overtog anmelderdisciplinen fra datidens
tidsskrifter (Jørgensen 1994). I sin afhandling Det danske anmelderis historie – Den litterære
anmeldelses opståen og udvikling definerer John Christian Jørgensen en anmeldelse som
bestående af meddelelse om udgivelse plus vurdering, hvorom han skriver: ”Nyhedsmeddelelsen i kombination med vurderingen er anmeldelsens kerne eller faste ingredienser; de
konstituerer anmeldelsen som genre” (Jørgensen 1994: 46).
Hos Jørgensen er det desuden en pointe, at der ikke kun i selve anmeldelsen ligger en
vurdering, men også i udvælgelsen af det anmeldte værk (Jørgensen 1991).

3.2.3 Kulturjournalistiske roller: Kritik, dannelse eller forbrugervejledning?
Ifølge Jørgensen (1996) har anmeldelsens form været forholdsvis konsistent gennem tiden. Det
kan forklares med, at anmeldelsen udover dens funktion som nyhedsmeddeler om en ny
udgivelse er forbundet til en brugsfunktion:
”Læseren må på sin side forvente at få ordentlig besked, så han kan se, om han kan nøjes
med at læse anmeldelsen, eller om han også må skaffe sig adgang til værket ved selvsyn”
(Jørgensen 1996: 31).

Det vil sige, at anmeldelsen også har en forbrugsvejledende eller forbrugeroplysende
karakter, eftersom den direkte eller indirekte vejleder læseren til, hvorvidt bogen bør købes
eller ej.
John Christian Jørgensen har tidligere på foranledning af Gyldendal undersøgt avisernes
anmeldelse af to Bjarne Reuter-bøger i 1999. I overensstemmelse med afsnittet om udviklingen
inden for børnelitteraturens primære vurderingskriterier kom han frem til, at børnebøgerne
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primært var vurderet ud fra litterære kriterier, frem for pædagogiske eller moralske.7 Derudover
kunne han påpege, at anmeldelserne bar præg af meget fyldige handlingsreferater, hvilket han
begrundede ud fra Mette Winges noget ældre bog, Dansk børnebogskritik (1973), der forklarer
børnebogsanmeldelsers generelt fyldige referater med, at børnebogsanmeldelser for de voksne
avislæsere er en erstatning for værket, og at de ud fra handlingsreferatet skal kunne vurdere,
om bogen er noget for deres barn (Jørgensen 1999: 79). Set ud fra det perspektiv, og med
Jørgensens analyse af de to bøgers anmeldelser som eksempler, har især børnebogsanmeldelsen
en forbrugervejledende karakter.
Ift. anmeldelsens forbrugervejledende karakter har sociologen Jürgen Habermas (1971)
tidligere påpeget et forfald inden for den massemediale kulturformidling, der ikke kun har en
informations- og dannelsesfunktion, men også et aspekt af underholdning og reklame.
Medieforskere beskriver også en udvikling af kulturjournalistikkens rolle, som de mener, i
højere grad end tidligere har fået et forbrugeroplysende formål, der også betegnes som
servicejournalistik (Eide 1992; Hjarvard 1995).
Nete Nørgaard Kristensen fremhæver i artiklen Fra finkulturel kritik til pr og adspredelse
(2001) servicefunktionen som én af kulturjournalistikkens fire formidlingsmæssige roller, der
derudover tæller:
1) Rollen som kanal til information og kulturel almendannelse for læseren som borger,
dvs. anmeldelsen har en dannende funktion over for læseren
2) Rollen som underholdning og adspredelse for læseren som privatperson
3) Rollen som promoveringsparameter eller formidlingsvindue for kulturen ift. læseren
som borger, privatperson eller kunde (Kristensen 2001), jf. Hjarvards
medialiseringsteori hvor medierne fungerer som interfaces for den indbyrdes
kommunikation mellem institutioner. I dette tilfælde kunne det være mellem forfatteren
og læseren.
Ovenstående viser således, at kulturjournalistikken – og især anmeldelsen, der er
karakteristisk for avismediet – både har en dannelsesmæssig, underholdende og
servicevejledende funktion, som den kan veksle imellem. Denne teori med særligt fokus på
Kristensens udlægning af kulturjournalistikkens formidlingsmæssige roller vil jeg anvende på
de anmeldelser, jeg udvælger til analyse, med henblik på bl.a. at kortlægge, hvordan disse
kulturjournalistiske roller og anmeldelsen som genre vægtes deri. Men først vil jeg i næste
kapitel redegøre for de metoder, jeg i den forbindelse vil gøre brug af.

7

Mette Winge oplister i Dansk Børnebogskritik (1973) tre vurderingskriterier inden for børnelitteraturkritikken:
Det pædagogiske, det moralske og det litterære, hvor det litterære på daværende tidspunkt bliver betegnet som
det mindst synlige.
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4
Metode
4.1 Den kvantitative indholdsanalyse
Mit første sigte er at kortlægge, hvilke børne- og ungdomsbøger der bliver anmeldt i de seks
aviser med henblik på også at få et overblik over avisernes anmeldelser generelt. Til at komme
frem til det har jeg valgt den kvantitative indholdsanalyse, fordi denne metode med få tekniske
hjælpemidler kan bruges til at skabe et systematisk overblik over udbredelsen af et fænomen,
f.eks. anmeldelser af nye børne- og ungdomsbøger. I udførelsen af metoden registreres data ud
fra en systematisk tilgang med en optælling af de meningsenheder, hvis udbredelse ønskes
undersøgt, f.eks. emner, ord og billeder (Neuendorf 2002).
Pga. metodens optælling i tal giver den kvantitative indholdsanalyse mulighed for at skabe
et overblik, der kan overføres til tabeller og figurer, som bidrager til at øge resultaternes
læsbarhed (se Bilag 2). Samtidigt giver den kvantitative indholdsanalyse mulighed for at skabe
et objektivt sammenligningsgrundlag – både mellem de anmeldte bøger, mellem hvilke jeg
nemt kan drage kvantitative fællestræk, og mellem de anmeldte aviser og deres prioriteringer
af anmeldelser af børne- og ungdomsbogsanmeldelser, hvad f.eks. angår f.eks. hyppighed og
længde på anmeldelserne (Ibid.).
Ift. inddelingen i analysekategorier læner jeg mig op ad Unni From og Nete Nørgaard
Christensens tilgang til den kvantitative indholdsanalyse i Kulturjournalistik – journalistik om
kultur (2011). Her beskriver de tre relevanskriterier ift., om en artikel skal medtages i
undersøgelsen:
Det første relevanskriterium vedrører det redaktionelle indhold. Pga. dette speciales fokus på
anmeldelser, er det kun denne genre, der udgør undersøgelsens relevanskriterium. Her tager
jeg udgangspunkt i John Christian Jørgensens definition af en anmeldelse som meddelelse om
udgivelse + vurdering (Jørgensen 1994). Selv om der i udvælgelsen af et værk ifølge John
Christian Jørgensen også ligger en vurdering (Jørgensen 1991), har jeg valgt at frasortere
anbefalinger, hvor der f.eks. anbefales 10 bøger under samme overskrift, da det vurderes, at
der i de korte beskrivelser af bøgerne ikke forefindes en egentlig vurdering. Med en anmeldelse
kan der både være tale om én anmeldelse af én bog eller flere anmeldelser af flere bøger i den
samme artikel, dvs. under den samme overskrift. Dermed indgår en gruppeanmeldelse, hvor
flere bøger er anmeldt inden for den samme ramme og under den samme overskrift, altså som
én anmeldelse.
Det andet relevanskriterium hos From og Kristensen er, at en artikel betragtes som en relevant
analyseenhed, hvis den enten har en overskrift og er på mindst tre linjer eller har ingen
overskrift og er på mindst fem linjer. Dette relevanskriterium har vist sig ikke at være relevant
i dette speciales tilfælde, da der ikke er forefundet nogen anmeldelser under fem linjer eller
uden overskrift. Endelig er det tredje relevanskriterium artiklens emnemæssige fokus
(Kristensen og From 2011). I dette speciales tilfælde er det anmeldelser en eller flere nye,
skønlitterære børne- eller ungdomsbøger med udgangspunkt i de afgrænsninger, jeg tidligere
har beskrevet i det første afsnit af kapitel 3.
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Derudover er følgende parametre blevet registreret for hver anmeldelse: Dato; rubrik; omfang
(antal ord); skribentens navn; om artiklen er suppleret af et billede eller ej; hvor mange stjerner
der er blevet givet ved anmeldelserne; værktitel; forfatter til den omtalte bog; børne- eller
ungdomsbogens originalsprog samt bogens forlag. Registreringerne fremgår af bilag 2, tabel
1-6. Med udgangspunkt i disse registreringer vil jeg i den første del af analysen udlægge de
gennemgående træk ved de anmeldte børne- og ungdomsbøger i perioden, og hvordan de set
ud fra den kvantitative indholdsanalyses resultater er vægtet i aviserne.

4.1.1 Fejlkilder og metodiske overvejelser
Den kvantitative indholdsanalyse har den fordel, at den med få tekniske virkemidler bidrager
til at skabe et generaliserbart overblik over udbredelsen af et fænomen i en ønsket periode.
Metodens systematiske tilgang ud fra et fast, teoretisk defineret begrebsapparat sikrer desuden
undersøgelsens reliabilitet (Skovsgaard og Svith 2014: 68).
Mange af de udvalgte undersøgelsesparametre kan aflæses direkte af tekstens manifeste
indhold, f.eks. dato og forekomsten af billede. I andre tilfælde kræver kategoriseringen af
analyseenhederne dog også en kvalitativ vurdering af, hvorvidt artiklen lever op til
undersøgelsens emnemæssige fokus. Selv om jeg har forsøgt at lave en klar definition af børneog ungdomslitteratur, kan det desværre ikke undgå at udgøre en usikkerhed i undersøgelsens
målingsvaliditet (Skovsgaard og Svith 2014: 69).
Den kvantitative indholdsanalyse kan desuden være mangelfuld ift. at kortlægge mediets
intentioner med indholdet samt indholdets effekt på modtageren, som i højere grad kræver en
fortolkning af meningsindholdet (Neuendorf 2002: 52). For det er metoden også blevet
kritiseret, bl.a. af Richardson (2007), hvis tilgang til en analyse af medieindhold i dybden jeg
præsenterer i det følgende afsnit.

4.2 Den kritiske diskursanalyse
Mens den kvantitative indholdsanalyse altså har til formål at skabe et målbart overblik over
avisernes børne- og ungdomslitteraturanmeldelser, har den kritiske diskursanalyse til formål at
gå i dybden med et udvalg af disse anmeldelser. Det giver mulighed for at kunne besvare,
hvordan nogle af de omtalte børne- og ungdomsbøger er blevet fremstillet med særligt fokus
på, hvilke syn på børne- og ungdomslitteraturen anmeldelserne er udtryk for inden for
specialets teoretiske rammer.
Richardson (2007) fremlægger i bogen Analysing Newspapers den kritiske diskursanalyse i
en mediekontekst, og mere specifikt i en aviskontekst, som titlen antyder. Det er også grunden
til, at jeg bruger denne udlægning frem for Norman Fairclougs oprindelige udlægning af den
kritiske diskursanalyse, som han blandt andet har forklaret i Critical Discourse Analysis
(Fairclough 2010) og Language and Power (Fairclough 2015).
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I den kritiske diskursanalyse har sproget netop en særlig magtfunktion:”Language firs
represents social realities and second contributes to production and reproduction of social
reality or social life” (Richardson 2007: 10).
Det vil sige, at sproget både er udtryk for vores sociale virkelighed, f.eks. synet på børne- og
ungdomslitteratur, samtidigt med at det bidrager til at reproducere denne sociale virkelighed.
Den kritiske diskursanalyse har således til formål at afdække de strukturer og magtstrukturer,
der ligger til grund for de sproglige ytringer, der f.eks. kommer til udtryk i en mediekontekst.
I sammenhæng med min indledende overbevisning om at medierne har en afgørende betydning
for vores opfattelse af kulturelle fænomener, gør det metoden oplagt at bruge til at komme
nærmere, hvordan aviserne fremstiller børne- og ungdomsbøger og dermed er formet af og
bidrager til at forme andres opfattelser af disse fænomener.
I tilfældet af anmeldelser har skribenten en særlig magtfunktion, fordi vedkommende
samtidigt fælder en eksplicit dom. Selv om denne dom og anmelderens begrundelser ofte
fremgår tydeligt af anmeldelsen, vil anmelderen stadig, som udlægningen af Bourdieus feltteori
i kapitel 3 også gjorde opmærksom på, være formet af nogle overordnede strukturer, børne- og
ungdomslitteratursyn og vurderingskriterier, som ligger implicit i teksten, og som kan
afdækkes ved at undersøge sprogbrugen. Til at undersøge sprogbrugen i praksis bruger jeg det
tredimensionelle diskursbegreb:

4.2.1 Det tredimensionelle diskursbegreb
Inden for den kritiske diskursanalyse skelnes der mellem tre analyseniveauer, som er 1) tekst,
2) diskursiv praksis og 3) social praksis. Disse tre niveauer vil strukturere min kritiske
diskursanalyse til de udvalgte anmeldelser, og derfor forklarer jeg dem her trin for trin:
1. Tekst:
Som navnet på det første trin antyder, omhandler tekst det, der kan aflæses af selve teksten. Det
kan f.eks. være, hvilke ord der er valgt – eller ikke valgt – i beskrivelsen af et givent fænomen.
Det kan også være brugen af bestemte sætningskonstruktioner, brugen af billedsprog eller
tekstens layout. Kort sagt handler tekstdimensionen om at tilgå teksten på mikroniveau ved at
fremhæve de funktioner, der bidrager til at skabe mening i teksten.
2. Diskursiv praksis
Den diskursive praksis handler om, hvordan journalister producerer tekster, og hvordan læserne
forstår dem. Her kan de produktionsmæssige forhold tages i betragtning, f.eks. ud fra følgende
spørgsmål: Under hvilke omstændigheder er artiklen med den pågældende vinkel bragt? Og
hvordan stemmer det overens med avisens profil og målgruppe? Derudover vil en analyse af
tekstens diskursive praksis fokusere på, hvilke referencerammer der gøres brug af. Sidst, men
ikke mindst handler dette trin om, hvilke diskurser der trækkes på i brugen af det sprog, der
bruges til at skabe mening i teksten.
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3. Social praksis
Den sociale praksis kan forstås som den sociale og samfundsmæssige kontekst og finder sted
på makroniveau, dvs. i de strukturer og sociale praksisser, der har påvirket diskursen og
sprogbrugen i f.eks. en journalistisk artikel. Om denne dimension skriver Richardson:
”Social practices surround and shape the work of journalists, meaning that an analysis
of the social practices of the newspaper discourse requires the analysist to look outside
the texts and examine the relationships between journalism and the social function as a
whole” (Richardson 2017: 114).

Som det fremgår, kræver den kritiske diskursanalyse altså udover opmærksomhed på den
tekstnære dimension i sig selv en opmærksomhed omkring teksten og skribenten og de ydre
strukturer, der kan have formet de opfattelser, som teksten bliver et udtryk for. F.eks. kan det
være relevant at se på, om en tekst er udtryk for en bestemt ideologi eller et religiøst synspunkt.
I denne undersøgelse kan dominerende opfattelser og vurderingskriterier af børnelitteratur også
udgøre en sådan ydre struktur.
Analysen af en række udvalgte anmeldelser fra de seks aviser i perioden 1. september-30.
november 2018 vil som sagt være struktureret af de tre ovenstående punkter. En systematisk
tilgang til analyseteksterne forud for analyseafsnittets tilblivelse fremgår af Bilag 3.

4.2.2 Fejlkilder og metodiske overvejelser
I modsætning til den kvantitative indholdsanalyse, der så vidt muligt baserer sig på objektive
tal, bygger den kritiske diskursanalyse i høj grad på fortolkninger. Den dybdegående analyse
af teksterne giver på den ene side mulighed for at skabe dybere indsigt i tekstens mening. På
den anden side mindsker den kvalitative tilgangs behov for fortolkning undersøgelsens
objektivitet, som dermed udfordrer dens validitet og reliabilitet. Det afhjælpes dog ved
systematisk at tilgå teksten ud fra de tre dimensioner, jeg har præsenteret tidligere i dette
kapitel, og ved inddragelse af den teori, jeg har redegjort for i kapitel 3.
Ligesom journalistiske produkter er formet af diskurser og sociale praksisser, gør det sig også
gældende for undertegnede. Uanset hvor opmærksom man er på, at sprog er et produkt af
diskurser, som gensidigt bidrager til at reproducere en bestemt diskurs, kan det ikke lade sig
gøre at løsrive sig fuldstændigt. Selv om jeg i har fokus på det, kan det ikke undgå at udgøre
en potentiel fejlkilde. Ligeledes vil undersøgelsen, i og med at den centrerer sig om et bestemt
emne, være særligt fokuseret på bestemte dele af indholdet. Denne ”søgen” udfordrer et
potentielt ønske om at undgå bias eller bestemte forudantagelser i analysearbejdet.
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5
Dataindsamling
Selve indsamlingen af anmeldelser er foregået ved en gennemsøgning af alle seks aviser i
perioden 1. september-30. november 2018, enten i avisernes fysiske form på Avissamlingen
under Det Kongelige Bibliotek eller i deres e-aviser på nettet. Det har ikke været muligt at
indsamle data udelukkende ved hjælp af Infomedia, da et forsøg med søgning på de emneord,
der knytter sig til undersøgelsens emnemæssige fokus, viste sig ikke at opfange alle
anmeldelser. Det skyldes, at det kan være forskelligt, hvordan den enkelte skribent betegner en
børne- eller ungdomsbog. For eksempel kan børnebøger også være omtalt som bøger ”for
småfolket”, eller skribenten kan på anden måde implicit forklare, at bogen er for børn eller
unge.
Jeg har valgt at bruge anmeldelserne af de bøger, der er anmeldt i mere end én avis i perioden
(Bilag 2: Tabel 8) som udgangspunkt for den dybdegående analyse. Det gør jeg af flere årsager:
For det første sikrer jeg mig hermed, at alle aviser – med undtagelse af Jyllands-Posten, der
ikke har haft en forekomst af børne- og ungdomsbøger i perioden - er repræsenteret. For det
andet giver det mulighed for et sammenligningsgrundlag mellem flere avisers måder at
anmelde et bestemt værk på. For det tredje giver denne udvælgelsesmetode mulighed for at
fremhæve karakteristika ved disse bøger, som gør, at de opfylder kriterierne for at blive
anmeldt i mere end én avis.
På baggrund heraf har jeg valgt at fokusere på følgende anmeldelser:
•
•
•
•
•
•

Pigen der ville redde bøgerne, som er anmeldt i Information og Berlingske
Vildnis og Tropehjelm, som er anmeldt i Politiken, Kristeligt Dagblad og
Weekendavisen Faktisk
Da Mumbo Jumbo blev kæmpestor af Jakob Martin Strid, som er anmeldt i
Weekendavisen og i Berlingske
Den fnuggede himmel-poptrompet, som er anmeldt i Weekendavisen og Politiken
Ravnenes hvisken 3, som er anmeldt i Kristeligt Dagblad, Politiken og Weekendavisen
Faktisk
Og Lonely Journey, som er anmeldt i Politiken og Information
(Bilag 2: Tabel 8)

Jeg gør her opmærksom på, at disse bøger kan være anmeldt i flere af aviserne uden for den
afgrænsede undersøgelsesperiode, og at analyserne ikke nødvendigvis viser hele dækningen af
bøgerne, ligesom bøgerne også kan være dækket ved hjælp af kulturreportager, som jeg i dette
speciale ikke har fokus på. Denne udvælgelsesmetode betyder desuden, at de aviser, der har
mange børne- og ungdomsbogsanmeldelser i perioden, har en lavere andel repræsenteret end
de aviser, der har få anmeldelser i perioden, og som dermed får en stor andel af dem – hvis
ikke alle – repræsenteret i analysen. Jeg har dog ved hjælp af kvalitative vurderinger af alle
teksterne sikret mig, at de udvalgte anmeldelser alle er repræsentative for avisernes børne- og
ungdomsbøger generelt, f.eks. ift. omfang og tone. Samtidigt har jeg ved hjælp af kvalitative
vurderinger sikret mig, at anmeldelserne repræsenterer forskellige genrer af bøger og
forskellige målgrupper med henblik på også at vise så bredt et udsnit som muligt ift. måder at
anmelde børne- og ungdomslitteratur på, for forskellige aldersgrupper.
19

6
Analyse
Analysen vil være delt i de to: Den første del vil ud fra den kvantitative indholdsanalyse besvare
problemformuleringens første del om, hvilke børne- og ungdomsbøger der er blevet anmeldt i
aviserne i den udvalgte undersøgelsesperiode med fokus på de fællestræk, fordelingen af
analysens kategorier viser. Derudover vil jeg fremlægge, hvad den kvantitative
indholdsanalyse viser om avisernes forskellige prioriteringer af anmeldelser af børne- og
ungdomslitteratur mht. antal og omfang, og som kan bidrage til besvarelsen af problemformuleringens anden del om, hvordan de anmeldte børne- og ungdomsbøger bliver fremstillet.
Fremstillingen af anmeldelserne vil yderligere blive udfoldet kvalitativt i analysens anden del,
hvor jeg anvender Richardsons kritiske diskursanalyse på de udvalgte anmeldelser, jeg i
ovenstående afsnit argumenterede for udvælgelsen af. Med udgangspunkt i specialets
teoretiske rammer har denne del af analysen til formål at illustrere, hvordan de anmeldte børneog ungdomsbøger bliver fremstillet kvalitativt med særligt fokus på, hvilke syn på børne- og
ungdomslitteraturen der her kommer til udtryk, og hvordan de kulturjournalistiske roller bliver
vægtet i anmeldelserne. Det er disse syn på børne- og ungdomslitteraturen og vægtningen af
de kulturjournalistiske roller, jeg vil basere min diskussion på i næste kapitel med henblik på
endelig at diskutere, hvad anmeldelserne indikerer om avisernes betydning for børne- og
ungdomslitteraturens legitimitet.

6.1 Den kvantitative indholdsanalyses resultater
6.1.1 Hvilke børne- og ungdomsbøger er blevet anmeldt i aviserne i undersøgelsesperioden?
Det simple svar fremgår af bilag 2, hvor tabel 1-6 viser, hvilke børne- og ungdomsbøger der er
blevet anmeldt i de forskellige aviser i undersøgelsesperioden. Tabellerne viser en bred
repræsentation af titler, eftersom kun syv bøger er anmeldt i mere end én avis i
undersøgelsesperioden (Bilag 2: Tabel 8). Analysens resultater vidner dog ikke om, hvorvidt
nogle af bøgerne er anmeldt i andre aviser uden for den valgte undersøgelsesperiode. Ikke desto
mindre afspejler den brede repræsentation et stort og mangfoldigt udbud af børne- og
ungdomsbøger i Danmark.

Flere forlag, men Gyldendal er størst
Ligeledes forekommer en bred repræsentation af forlag hos de anmeldte bøger. I alt er 21 forlag
repræsenteret, hvoraf mange kun er repræsenteret én gang (Bilag 2: Tabel 1-6; Figur 1). Det
vidner om, at både bøger fra små og store forlag kan opfylde avisernes kriterier for udvælgelse
til anmeldelse. Særligt Information har en bred repræsentation af forlag (Bilag 2: Tabel 1).
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Som det fremgår af Figur 1 i Bilag 2, er Gyldendal dog det størst repræsenterede forlag.
Dernæst følger Rosinantes børnebogsforlag Høst & Søn, børnebogsforlaget Alvilda, Jensen &
Dalgaard og Lindhardt og Ringhofs børnebogsforlag Carlsen. Selv om undersøgelsen viser stor
diversitet ift. repræsentationen af børne- og ungdomsbogsforlag, tyder det på, at bøger udgivet
på disse forlag har størst sandsynlighed for at få medieomtale. Hvorvidt dette skyldes, at de
også udgiver flere bøger end de øvrige forlag, viser denne undersøgelse dog ikke noget om.

Overvægt af danske titler
Alle aviserne har en overvægt af anmeldelser af danske børne- og ungdomsbøger. Af de
anmeldte bøger i de seks aviser i perioden er ca. 3/4 udgivet med dansk som originalsprog
(Bilag 2: Figur 2). Mens den teoretiske ramme for dette speciale (med udgangspunkt i bl.a.
Christensen (2016) og Evan (2015)) viser en særlig legitimitet og kompleksitet af den nordiske
børne- og ungdomslitteratur (Christensen 2016; Evans 2015), viser denne undersøgelse ikke
en prioritering af bøger, der er udkommet på andre nordiske sprog end dansk (Bilag 2: Figur
2). F.eks. er hverken svenske eller finske børne- og ungdomsbøger repræsenteret. Med
undtagelse af én hollandsk udgivelse i Faktisk, er engelsk det eneste ikke-nordiske
originalsprog, der er repræsenteret. Generelt viser undersøgelsen dog en særlig prioritering af
den danske børne- og ungdomslitteratur samt en meget lav (ingen) prioritering af ikke-vestlige
udgivelser. Hvorvidt det skyldes, at ikke-vestlige udgivelser ikke bliver udgivet på dansk, viser
denne undersøgelse dog ikke.

Gode bøger med billeder
Hos de aviser, der bruger stjernesystem i deres anmeldelser (Politiken, Kristeligt Dagblad og
Berlingske) fremgår det af den kvantitative indholdsanalyse, at vurderingerne af bøgerne ift.
antallet af stjerner – eller hjerter for Politikens vedkommende – overvejende er positive. I alt
har 19 af de omtalte bøger fået fire stjerner eller hjerter, mens i alt 16 har fået 5 stjerner.
Hverken Berlinske eller Kristeligt Dagblad har givet derunder eller derover, mens Politiken har
givet to bøger tre stjerner og to bøger seks stjerner. Disse tal peger tilbage på Jørgensens (1991)
pointe om, at der også i udvælgelsen af et værk til anmeldelse ligger en vurdering. I denne
undersøgelses tilfælde har det så betydet, at de mindre gode børne- og ungdomsbøger er valgt
fra i udvælgelsesprocessen. Det bør dog bemærkes, at der ikke er nogle fastlagte kriterier for,
hvad der udløser hhv. 4 eller 5 stjerner hos den enkelte anmelder. Det må i stedet fremlæses af
en dybdegående analyse.
Derudover fremgår det af Bilag 2: tabel 1-6, at langt de fleste artikler er bragt med et billede
af fra bogen som en stor del af anmeldelsens grafiske udtryk, hvilket med udgangspunkt i denne
undersøgelse tyder på, at bøger med billeder har større sandsynlighed for at blive anmeldt. Dog
er de fleste bøger, der er betegnet som børnebøger, illustreret, hvilket også forklarer de
illustrerede bøgers hyppige forekomst i anmeldelserne.8
8

Det baserer jeg på Rasmussens (1999) definition af en børnebog i Gads Litteraturleksikon, hvor det fremgår, at
børnebøger ofte er illustreret
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6.1.2 Avisernes prioriteringer af børne- og ungdomslitteraturanmeldelser mht. antal og
omfang
Jeg har nu fremhævet de anmeldte børne- og ungdomsbøgers overordnede karakteristika i de
seks aviser i undersøgelsesperioden. I forlængelse heraf vil jeg fremhæve, hvad den
kvantitative indholdsanalyse viser om avisernes forskellige måder at anmelde børne- og
ungdomsbøger på mht. antal og omfang.

Politiken anmelder flest – på mindst plads
Der er i undersøgelsen fundet i alt 49 anmeldelser, inklusive gruppeanmeldelser, i de seks
aviser i undersøgelsesperiodens i alt 13 uger. Det svarer til mindre end fire børne- og
ungdomslitteraturanmeldelser om ugen på tværs af de seks aviser, inklusive Weekendavisens
tillæg, Faktisk, der henvender sig til børn. Undersøgelsen viser altså, at det ikke er hver uge, at
alle aviser vælger at bringe en anmeldelse af en børne- eller ungdomsbog, hvilket avisernes
generelle prioriteringer af bogstof taget i betragtning indikerer en lav prioritering af børne- og
ungdomslitteraturanmeldelser hos de seks aviser tilsammen.
Den kvantitative indholdsanalyse bærer præg af, at aviserne er meget forskellige ift. deres
prioriteringer af anmeldelser af børne- og ungdomslitteratur mht. omfang og plads. I hver sin
ende af skalaen ligger Jyllands-Posten (Bilag 2: Tabel 7), der ikke har anmeldt nogen børneeller ungdomsbøger, hvilket selvsagt vidner om en lav prioritering af det stofområde. Hvorvidt
det gør sig gældende generelt, vidner undersøgelsen af perioden dog ikke om.9
I den anden ende af skalaen, hvad angår anmeldelsernes hyppighed, ligger Politiken, der har
bragt 18 anmeldelser i samme periode. Heraf er otte gruppeanmeldelser, dvs. hvor der er
anmeldt flere bøger under den samme overskrift (Bilag 2: Tabel 2). På trods af at Politiken har
relativt mange gruppeanmeldelser, er det den avis, der i gennemsnit bringer de korteste
anmeldelser udover Faktisk med en gennemsnitslængde på 548 ord (Bilag 2: Tabel 7). Det
tyder på en prioritering af anmeldelser med en en kvantitativ udbredelse af bøgerne, hvor
anmeldelserne først og fremmest har til formål at informere om udgivelse, jf. Jørgensens (1994)
definition af en anmeldelse, frem for at bringe dybdegående analyser og fortolkninger af
værket. Set i lyset af Kristensens (2001) fire kulturjournalistiske roller, kunne det tyde på en
forbrugerorienteret tilgang, hvor anmelderen på kort plads vejleder læseren til at vælge mellem
et stort udbud af børnebøger. Dette aspekt vil yderligere blive udfoldet i analysens anden del,
eftersom det ikke kan bekræftes ud fra den kvantitative indholdsanalyse alene. Derudover
vidner det lave antal ord i Faktisk (Bilag 2: Tabel 7) om en adaptation i selve anmeldelsen til
ikke kun barnet som læser af bogen, men også af anmeldelsen, eftersom Faktisk er den eneste
blandt de seks aviser, hvor anmeldelserne henvender sig til dem, bøgerne er skrevet til.
Generelt får anmeldelserne meget plads med en gennemsnitslængde på 676 ord (Bilag 2:
Tabel 7). Til sammenligning vurderes en gennemsnitlig anmeldelse i Anne Middelboe
9

Efter samtale med litteraturredaktør David Turner Jacobsen skyldes det, at avisen i en længere periode har
stået uden børnebogsanmelder pga. jobskifte og barsel. David.j.turner@jp.dk
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Christensens bog, Begejstring og brutalitet, om anmelderens rolle til at være mellem 200 og
800 ord (Middelboe Christensen 2012). At børne- og ungdomslitteraturanmeldelsernes omfang
ligger i den høje ende af skalaen vidner modsat det lave antal om en generelt høj prioritering
af børne- og ungdomslitteratur hos aviserne, hvad angår omfang.
Weekendavisen er den avis, der giver mest plads per anmeldte bog, mens Berlingske er den
avis, der har den største gennemsnitslængde per anmeldelse (Bilag 2: Tabel 7), hvoraf den ene
dog er en gruppeanmeldelse af tre bøger. Både Weekendavisen, uden tillægget Faktisk, og
Berlingske, som altså er de to aviser med de længste anmeldelser, er repræsenteret med kun to
anmeldelser af nye børne- og ungdomsbøger i perioden (Bilag 2: Tabel 3.1 og 5). Set i lyset af
Kristensens teori om kulturjournalistikkens forskellige funktioner (2001) kan disse længere
formater meget vel tyde på en overordnet dannende tilgang til anmeldelsen ift. læseren som
modtager.
Dermed kan der ud fra analysen ses en fordeling mellem aviser, der har relativt mange
anmeldelser i perioden (Politiken og Faktisk) og aviser, der har relativt få anmeldelser i
perioden (Weekendavisen, Berlingske og Kristeligt Dagblad), hvor de aviser, der anmelder
hyppigt, giver de anmeldte bøger mindst plads. Eftersom der er tale om relativt få anmeldelser
skal denne fordeling dog tages med et forbehold, men kan bruges til at give et praj om forholdet
mellem anmeldelsernes hyppighed og omfang.

Avisens ene anmelder
Flere af aviserne (Politiken, Weekendavisen og Kristeligt Dagblad) bruger hovedsageligt én
anmelder, mens Faktisk veksler mellem to forskellige i undersøgelsesperioden, og Information
har et varieret brug af anmeldere, som også anmelder almen litteratur (Bilag 2: Tabel 1-6).
At nogle aviser overvejende anvender én anmelder, vidner om en ekspertviden inden for
stoffet hos den enkelte anmelder. At denne ekspertviden tilsyneladende er inden for det
børnelitterære stof specifikt indikerer et syn på børne- og ungdomslitteraturen som adskilt fra
voksenlitteraturen, og som dermed ikke nødvendigvis skal vurderes ud fra rent litterære
kriterier, som kapitel 3 pegede på, er én opfattelse af måder at vurdere børne- og
ungdomslitteraturen på (f.eks. Reinholdt Hansen 2005; Christensen 2008). Derimod tyder
Informations brug af forskellige anmeldere, der også anmelder anden litteratur i avisen, på en
mindre skarp inddeling af, hvordan børne- og ungdomslitteraturen skal tilgås som børne- og
ungdomslitteratur specifikt.
At flere af aviserne primært anvender én anmelder kan desuden betyde, at denne avisens ene
børne- og ungdomsbogsanmelder har en særlig magtfunktion, eftersom de dermed er ene om
avisens udbredelse af børne- og ungdomsbøger og de syn på børne- og ungdomslitteratur, der
kommer til udtryk via anmeldelsernes vurderinger. Det baserer jeg på, at dette speciale også
baserer sig på Richardsons udlægning af den kritiske diskursanalyse, hvor sproget – og
medierne – har en social magtfunktion (Richardson 2007).
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6.1.3 Opsummering og delkonklusion 1:
Mht. besvarelsen af problemformuleringens første spørgsmål om, hvilke børne- og
ungdomsbøger der er blevet anmeldt i perioden, viser den kvantitative indholdsanalyses
resultater fire overordnede træk: 1) En bred repræsentation af titler og forlag – dog med
Gyldendal som det størst repræsenterede forlag, hvilket afspejler et stort og mangfoldigt udbud
af børne- og ungdomslitteratur i Danmark. 2) En overvægt af danske titler på 3/4 af de anmeldte
bøger, hvilket viser en særlig prioritering af den danske børne- og ungdomslitteratur. 3) De
fleste af de anmeldte bøger er bragt med billeder, hvilket dels tyder på en prioritering af
billedbøger, men samtidigt er udtryk for, at de fleste børnebøger er illustreret. 4) Overvejende
gode bøger ifølge anmelderen, hvilket kommer til udtryk blandt de aviser, der giver stjerner
eller hjerter. At mange af aviserne overvejende bruger én anmelder, vidner desuden om en
særlig magt hos denne anmelder ift. at vurdere, hvilke børne- og ungdomsbøger der skal
stemples som ’gode’. Hvad det betyder for børne- og ungdomslitteraturens legitimitet vil indgå
som en del af diskussionen i kapitel 7.
Derudover har den kvantitative indholdsanalyse vist overvejende to prioriteringer af
anmeldelser mht. antal og omfang: Mens Politiken og Weekendavisens tillæg for børn, Faktisk,
står for klart flest af de i alt 49 anmeldelser, er de samtidigt de aviser, der giver mindst plads
til anmeldelserne. Omvendt viser undersøgelsen, at Weekendavisen, Berlingske og Kristeligt
Dagblad anmelder relativt sjældent, men på meget plads. Hvad det yderligere viser om
avisernes prioriteringer og måder at fremstille nye børne- og ungdomsbøger vil fremgå af det
følgende afsnit.

6.2 Den kritiske diskursanalyses resultater
6.2.1 Hvordan bliver de anmeldte børne- og ungdomsbøger fremstillet?
Jeg vælger at analysere de udvalgte anmeldelser hver for sig. Denne struktur giver mulighed
for at vise de forskellige kulturjournalistiske roller og syn på børnelitteratur, der kommer til
udtryk i de forskellige avisers anmeldelser af de samme bøger. Samtidigt giver det mulighed
for at eksemplificere, hvordan de enkelte bøger hver især er blevet fremstillet, som jo er
formålet, og hvilke kriterier de hver især har opfyldt hos de enkelte aviser og anmeldere for at
blive udvalgt til anmeldelse. Analysen vil munde ud i en opsummering og delkonklusion, hvor
analysens overordnede træk samt forskelle og ligheder mellem avisernes måder at anmelde på,
fremlægges.
Hvordan anmeldelserne er blevet tilgået systematisk ud fra det tredimensionelle
diskursbegreb, fremgår som sagt af Bilag 3.
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En børnebog i krise: Pigen som ville redde bøgerne
Den norske billedbog, Pigen som ville redde bøgerne af Klaus Hagerup og Lisa Aisato, handler
om en pige, der forsøger at redde bøgerne fra at blive makuleret af biblioteket, fordi ingen
længere læser dem. Den er anmeldt i Berlingske sammen med to andre bøger, heriblandt
Forfatterskolens afgangsantologi Skud, der også er anmeldt i Politiken i samme periode (Larsen
6.10.2018), under overskriften Tre bøger hvis du vil give dine børn åndelig næring (Reinholdt
20.10.2018). I Information er samme bog anmeldt under overskriften Børnebog: Er bøgerne i
fare? (Rasmussen 21.9.2018).
Berlingskes anmeldelse af bogen (Bilag 3.1.2) er bygget op på en madmetafor, der sætter
lighedstegn mellem den gode børnelitteratur og sund næring. Madmetaforen fortsætter i
brødteksten, hvor ”sjaskede udgivelser” sammenlignes med chips og med en vurdering af
bøgerne som nogle, der opfylder ”de næringskrav, man kan forvente af den slags åndelig
næring” (Reinholdt 20.10.2018). Ved allerede fra overskriften at have udtrykt en positivitet
over for de anmeldte børnebøger, får anmeldelsen en forbrugervejledende karakter, jf.
Kristensens udlægning af kulturjournalistikkens formidlingsmæssige roller (2001). Desuden
kommer et syn på børnelitteraturen til udtryk ved brug af madmetaforen, hvor den gode
børnelitteratur også er den sunde, som i øvrigt vil få ”vores poders små grå til at funkle”.
Hermed bruger skribenten også bogens dannende effekt på barnet som læser. Set i lyset af
Christensens (2008) præsentation af børnelitteraturens vurderingskriterier peger det på en
modtagerorienteret tilgang til børnebogen.
Denne modtagerorienterede tilgang kommer yderligere til udtryk i anmelderens vurdering:
”Pigen som ville redde bøgerne er en helt igennem dejlig bog, der nok skal få børn – og voksne
– til at reflektere over bogen som medie”.
Udover at dette citat igen inddrager bogens didaktiske formål med at få barnet til at reflektere
og blive klogere, kommer den modtagerorienterede vurdering her ikke kun til udtryk ift. barnet
som læser, men også den voksne. Det bekræfter Zhavits pointe om, at ’den gode børnelitteratur’
ofte har en tostemmighed med en indskreven voksen læser (Weinreich 2004).
I Informations anmeldelse (Bilag 3.1.1) tager skribenten til gengæld udgangspunkt i bogens
budskab som fundament for vurderingen:
”Litteraturen som fantasiens facilitator, og læseren som medskaber er det under,
litteraturen er. Hvis man oplever, hvordan litteraturen forynger, så kan den aldrig dø. Det
er budskabet, og det er svært at være uenig i.”

Hermed peger skribenten på Pigen som ville redde bøgerne som en del af en tendens inden
for børnelitteraturen, der tematiserer det fantastiske ved litteraturen. Præmissen for at gøre det
sætter skribenten dog spørgsmålstegn ved allerede i overskriften, og som hun videre diskuterer
i teksten:
”Men til gengæld får det mig til at tænke over, om bøgerne er i fare, siden de
tilsyneladende har brug for den ene forsvarstale efter den anden? Nej, ikke efter min
mening” (Bilag 3.1.1)

Ved at gå diskuterende til bogens udsagn, her med spørgsmålstegn og kontrastord, fungerer
anmeldelsen som en moddiskurs til den diskurs, bogen ifølge skribenten repræsenterer. Ud fra
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Christensens vurderingskriterier (2008) peger dette fokus på bogens budskab dels i retning af
en afsenderorienteret vurdering, eftersom det diskuteres, om forfatterens intention - her at
belyse det fantastiske ved litteraturen - er lykkedes, og dels i retning af en værkorienteret
vurdering med udgangspunkt i bogens tematiske indhold og virkemidler, primært med fokus
på illustrationerne.
Anmelderen vurderer desuden bogen gennem en sammenligning med børnebogen Ella er mit
navn vil du købe det? af Mette Hegnhøi, som ifølge skribenten mere vellykket og originalt
undersøger bogens materiale (Bilag 3.1.1). Det afspejler dermed et vurderingskriterium om
originalitet, hvilket er udtryk for en værkorienteret vurdering (Christensen 2008; Møller
Kristensen 1969). Dermed lægger anmeldelsen sig i tråd med den tendens, jeg redegjorde for i
kapitel 3, hvor børnelitteraturen i højere grad betragtes som litteratur frem for kunst. Samtidigt
med dét placerer anmelderen bogen i en specifik børnelitterær kontekst og dermed snarere i et
børnelitterært felt end et litterært felt, jf. Seestofts udlægning af Bourdieus feltteori (Seestoft
2006).
At anmelderen giver en indføring i nutidens børnelitterære tendenser og diskuterer bogens
budskab giver desuden anmeldelsen en dannende karakter. Selv om Berlingske anmeldelse af
bogen også dels centrerer sig om bogens virkemidler og tema, viser dens fokus på bogens
dannende effekt ift. modtageren et andet syn på børnelitteraturen end det, der forekommer hos
Information og en større vægtning af den forbrugervejledende tilgang til bogen målrettet den
voksne.

Ensomhed og sociale problemer: Vildnis og tropehjelm
Specialets teoretiske del bygger bl.a. på, at børnelitteraturen i Norden er blevet mere kompleks,
særligt hvad angår dens temaer. Set ud fra anmeldelsernes beskrivelser lægger Søren Jessens
Vildnis og tropehjelm sig fint i forlængelse heraf. Man er nemlig ikke i tvivl om hovedpersonen
Vildnis’ sociale problemer, når man læser handlingsbeskrivelserne i Politiken (Larsen
13.10.2018), Kristeligt Dagblad (Arguimbau 26.10.2018) og Weekendavisen Faktisk
(Barkman 14.9.2018), som alle trækker på en diskurs om social elendighed:
I Politiken gengives elendigheden f.eks. med sætningen ”Selv katten Blomst mistrives”
(Bilag 3.2.1), hvor ordet selv indikerer, at hvis katten mistrives, så gør alle andre det nok også.
I Kristeligt Dagblad beskrives Vildnis som en dreng Alene i verden, hvilket også er
anmeldelsens rubrik, og det fremgår, at han er forsømt og har en drikfældig far, dvs. med ord,
der fungerer som indikator på den sociale elendighed i anmeldelsen (Bilag 3.2.2). Ligeledes
beskrives drengen i Faktisk som fortabt, og bogen beskrives som ”en historie om en dreng,
som er tvunget til at være voksen for de voksne, og så bliver historier ikke meget mere triste”
(Bilag 3.2.3).
Mens den sociale elendighed primært afspejles i handlingsbeskrivelsen i Faktisk, sætter den
i høj grad rammen om anmeldelserne i Politiken og Kristeligt Dagblad: I Politiken sker det
udover i handlingsbeskrivelsen i sammenligningen med Sarah Engells Fuglemanden, der ifølge
skribenten ligesom Vildnis og tropehjelm også fortæller om ”en sårbar sjæl og en verden af
skred” (Larsen 13.10.2018).
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Ligesom det gjorde sig gældende i Informations anmeldelse af Pigen som ville redde
bøgerne, rammesætter Kristeligt Dagblads anmelder Vildnis og tropehjelm med udgangspunkt
i en tendens inden for børnelitteraturen. I dette tilfælde er det en tendens, der afspejler børns
sociale problemer, og det sker med henvisning til andre danske børnebøger af Mette Vedsø,
Hanne Kvist og Kim Fupz Aakeson og med perspektivering til tal fra virkelighedens verden,
der viser, at 122.000 børn vokser op i familier med alkohol- eller stofproblemer (Bilag 3.2.2).
Dermed bruges virkelighedens tal som en social praksis for den diskurs, børnebogen ifølge
anmelderen bidrager til. Det efterlader et syn på børnelitteraturen som noget, der på lige fod
med den almene litteratur kan berøre relevante, samfundsmæssige problemstillinger, hvilket
også kommer til udtryk i sætningen:
”Hvis vi et øjeblik ser bort fra, at de nævnte bøger er glimrende litterære frembringelser,
er de ikke desto mindre samtidigt et udtryk for en rigtig skidt tendens” (Ibid.).

I og med at anmelderen betegner Vildnis og tropehjelm som en af de ”glimrende litterære
frembringelser”, viser ordet litterær, at skribenten vægter børnelitteraturen som litteratur frem
for pædagogik, hvormed anmeldelsen også med udgangspunkt i dens tematiske fokus på bogen
afspejler en værkorienteret tilgang til bogen. Anmeldelsens fokus på børnebogen som
perspektiv på en samfundsmæssig problemstilling giver anmeldelsen en dannende funktion ift.
læseren som modtager.
Samme anmelder nævner på et tidspunkt, at bogen er let at læse, hvilket tyder på, at han
forholder sig til bogens formmæssige adaptation til barnet som læser (Arguimbau 26.10.2018),
hvilket peger i retning af en modtagerorienteret tilgang, men derudover er der i lav grad taget
stilling til selve barnet som læser. F.eks. beskrives det, at illustrationerne vækker mange
følelser hos modtageren, hvilket både kan referere til barnet og den voksne som læsere. Dermed
kommer Zhavits pointe om børnelitteraturens tostemmighed også her til udtryk.
Mens anmeldelsen i Kristeligt Dagblad bærer præg af et informerende og dannende formål,
er de to noget kortere anmeldelser i Faktisk og Politiken i højere grad udtryk for Kristensens
(2001) beskrivelse af det forbrugervejledende formål. Det stemmer overens med den tese, der
blev fremlagt under den kvantitative indholdsanalyses resultater, om, at de kortere anmeldelser
i højere grad har et forbrugervejledende formål, som kvalitativt yderligere kommer til udtryk
her, ved relativt fyldige handlingsbeskrivelser og efterfølgende korte vurderinger, der giver
læseren mulighed for hurtigt at orientere sig om bogens handling og kvalitet.
I anmeldelsen i Faktisk tages bogens læsbarhed også i betragtning, hvilket sammen med
handlingsbeskrivelserne og de korte vurderinger bidrager til anmeldelsens funktion som
forbrugervejledning:
”Vildnis og tropehjelm har det, man kalder en ’åben slutning’, hvor man som læser selv
kan tænke sig til, hvad der så sker. Sådan nogle kan godt være lidt en nem løsning, hvis
forfatteren ikke har styr på sin historie. Men Søren Jessen har styr på sin historie.” (Bilag
3.2.3)

Her udgør kontrastordet Men i sidste sætning anmelderens positive vurdering. Derudover ses
en orientering mod barnet som modtager af bogen, da det forklares, hvad en åben slutning er.
Det viser atter, at bogen både har en orientering mod barnet som modtager af bogen, men også
mod barnet som modtager af anmeldelsen, hvori der også er foretaget en formmæssig
adaptation.
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Mens Kristeligt Dagblad altså forholder sig til bogen som en diskurs, der udtrykker
samfundets problemer, hvormed anmeldelsen får en dannende funktion ift. læseren som
modtager, og et værkorienteret syn på bogen kommer til udtryk, baserer vurderingerne i
Politiken og Faktisk sig i høj grad på bøgernes handlingsbeskrivelser, læsbarhed og funktion.
Det gør, at disse anmeldelser i højere grad afspejler en modtagerorienteret tilgang og udtryk
for en vægtning af anmeldelsens forbrugervejledende rolle, jf. Kristensens udlægning af
kulturjournalistiske roller (2001).

En populær flodhest: Da Mumbo Jumbo blev kæmpestor
Da Mumbo Jumbo blev kæmpestor er en del af Jakob Martin Strids populære Mimbo Jimbobilledbogsserie for børn og er i undersøgelsesperioden anmeldt i Berlingske og i
Weekendavisen.
I anmeldelsen i Berlingske (Krogsgaard Christensen 15.9.2018) tildeles bogen anerkendelse
fra begyndelsen ved at betegne den som en børnelitterær klassiker:
”Vi køber gerne klassikere til vores børn (…) Listen er lang, men ikke desto mindre
eksklusiv, og det er svært for nye børnebogsforfattere at få fodfæste mellem alle de gamle
klassikere (…) men en lysende undtagelse er Jakob Martin Strid, der fuldt fortjent er
blevet en del af den kæmpestore pære” (Bilag 3.4.1)

Bogens status som klassiker bliver en kvalitetsbetegnelse i vurderingen, samtidigt med at
ordene eksklusiv og lysende undtagelse understreger bogens ifølge anmelderen unikke kvalitet.
Dermed tilskrives bogen også stor symbolsk kapital ift. det, der kan betegnes som det
børnelitterære felt, jf. Seestofts (2006) udlægning af Bourdieus feltteori.
I Weekendavisens anmeldelse af Da Mumbo Jumbo blev kæmpestor (Skyggebjerg
21.9.2018) fortolker skribenten bogens handling om elefanten Mumbo Jumbo, der spiser nogle
svampe og bliver kæmpestor, til at være en fortælling om kropslig forvandling (Bilag 3.3.2).
Det er især det tema, der danner rammen om anmeldelsen, blandt andet ved en perspektivering
til andre børnebøger med samme tema. Ved i højere grad at fokusere på fortolkningen af bogen
frem for vurderingen, får anmeldelsen en dannende funktion ift. den voksne avislæser som
modtager af anmeldelsen, eftersom vedkommende herigennem belæres både om barnets
erfaringsverden og børnelitteraturhistoriens temaer (Ibid.). Samtidigt er det med udgangspunkt
i Christensens vurderingskriterier (2008) udtryk for en værkorienteret vurdering af bogen, der
anmeldes som litteratur frem for f.eks. et pædagogisk værktøj.
Både i Berlingskes og Weekendavisens anmeldelse tages såvel barnet som den voksne dog i
betragtning som modtager af bogen. I Berlingske nævnes det, at bogen nok kan ”læses med
størst udbytte af lidt større børn”, hvilket viser en modtagerorienteret vurdering ift. barnet som
læser. Samtidigt fremstår bogens tostemmighed som en kvalitetsbetegnelse i ytringen ”Det er
altid rart, at børnebøger, man læser igen og igen, også har lidt til de voksne” (Bilag 3.3.1).
Ligeledes fremhæves Strid som en forfatter, der også rammer den voksne oplæser i
beskrivelsen af hans forfatterskab: ”Både som barnelæser og som voksen oplæser og
medbeskuer har man siden den første bog, Mimbo Jimbo (2010), kunnet klukle over hans
nysgerrighed, vovemod og venskabelige drilagtighed”.
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Det bekræfter endnu engang Shavits teori om, at en god børnebog også er en god voksenbog,
eftersom der både tages hensyn til barnet og den voksne som læsere, som vi også har set gøre
sig gældende i blandt andet Berlingskes anmeldelse af Pigen som ville redde bøgerne.
Vrøvleord og musikalitet: Den fnuggede himmel-poptrompet
Både Politikens og Weekendavisens anmeldelse af Birgitte Krogsbøll og Kamilla Wichmanns
Den fnuggede himmel-poptrompet trækker på en diskurs om musikalitet i beskrivelsen af
værket, der blandt andet er betegnet som en poesi-billedbog (Skyggebjerg 14.9.2018).
I Politiken, hvor bogen er anmeldt sammen med to andre bøger, introduceres denne bog med
sætningen ”Men musik skal der til!”. Derudover bruges trompeten som metafor til at beskrive
ord og billeder, eftersom det nævnes, at forfatteren ”swinger frem og tilbage med sin
ordtrompet” og illustratoren ”swinger frem og tilbage med billedtrompeten” (Larsen
10.9.2018). I Weekendavisen beskrives ordene ligeledes som ”musikalsk klingende”.
Samtidigt inddrages de øvrige sanser, hvor der er noget ”at smage på”, ligesom det fortælles,
at bogen er skrevet, ”så barnelæseren kan høre og se”, hvormed anmelderens orientering mod
barnet som modtager kommer til udtryk. Samtidigt beskrives bogen af anmelderen som
pædagogisk poesi eller poetisk pædagogik, hvormed et værkorienteret syn på børnebogen som
både litterær, dvs. i dette tilfælde poetisk, og pædagogisk, kommer til udtryk i vurderingen. Det
vidner om en kobling imellem teoriens to adskilte syn på børne- og ungdomslitteraturen som
enten pædagogisk eller litterær (f.eks. Weinreich 2004).
Derimod er bogen i Politiken anmeldt sammen med to andre børnebøger inden for rammen
af et religiøst tema, der indledningsvist i anmeldelsen betegnes som en Religionstime, der med
ordet time trækker på en diskurs, der er forbundet med læring, hvilket viser en opfattelse af
børnelitteraturens didaktiske formål som kvalitetskriterium. Inden for rammerne heraf trækkes
der dermed også på en diskurs om guddommelighed ved brug af ord som ”himmelhøj poesi”,
der samtidigt understreger anmelderens positive indstilling over for bogen (Bilag 3.4.2).
I begge tilfælde sammenlignes bogen med Halfdan Rasmussens poesi, hvormed bogen set i
lyset af Bourdieus feltteori (Seestoft 2006) tildeles social kapital og positioneres inden for feltet
af børnepoesi. I Weekendavisen gøres det yderligere ved at perspektivere til børnelitteraturhistorien gennem flere århundreder, samtidigt med at forfatterens og illustratorens
originalitet tages i betragtning, hvormed originalitet som et vurderingskriterium også kommer
til udtryk:
”Men både Krogsbøl og Wichmann viser også nye måder at forvalte den børnelitterære
arv på ved blandt andet at trække på så mange forskellige forbilleder og formater og
fortjener ligesom kolleger som Cecilie Eken, Marianne Iben Hansen og Karen Filskov
stor anerkendelse for at bidrage til en børnelitterær poesitradition, hvor det ellers er de
mandlige fyrtårne som har fyldt det meste” (Bilag 3.4.1)

Som det f.eks. også var tilfældet i Berlingskes anmeldelse af Da Mumbo Jumbo blev
kæmpestor tilskrives bogen derfor anerkendelse ved sammenligning med andre danske
forfattere – i dette tilfælde også særligt kvindelige forfattere. Det viser, at originalitet, der
samtidigt ligger i forlængelse af det, skribenten betegner som en børnelitterær poesitradition
betegnes som et udtryk for kvalitet.
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Mens Weekendavisens lange format giver mulighed for at udfolde bogens sproglige træk og
forfatteren og illustratorens forfatterskab og ved at trække tråde til børnelitteraturhistorien får
anmeldelsen, som det også var tilfældet med Weekendavisens fokus på fortolkning i
anmeldelsen af Da Mumbo Jumbo blev kæmpestor (Bilag 3.3.2), en dannende funktion ift.
læseren som modtager. Derimod betyder Politikens korte omfang af anmeldelsen (Bilag 2:
Tabel 8), at der ikke er plads til en udvidet analyse og fortolkning af værket, hvormed
beskrivelsen og vurderingen nødvendigvis af korte. Sammen med rammesætningen af de tre
bøger under temaet Religionstime (Bilag 3.4.2), der allerede fra underrubrikken gør bogens
tematik og formål klart, peger det i højere grad i retning af Kristensens udlægning af
kulturjournalistikkens forbrugervejledende rolle og som lanceringsvindue med fokus på at
udbrede kendskabet til de nye bøger. Det viser igen tilbage til det, den kvantitative
indholdsanalyse viste om avisernes forskellige prioriteringer mht. antal og omfang, hvor
Politikens korte formater får et forbrugervejledende formål, og bl.a. Weekendavisens længere
formater vægter en kulturjournalistisk rolle om at danne læseren på det børnelitterære område.

Voldsom fantasy og gudemystik: Ravnenes hvisken 3
Tredje bind i Malene Sølvstens trilogi, Ravnenes hvisken, er anmeldt i Politiken (Larsen
26.9.2018), Faktisk (Blichfeldt 19.10.2018) og Kristeligt Dagblad (Arguimbau 16.10.2018),
hvor den blandt andet er betegnet som en fantasy og en young adult.
Som i anmeldelserne af Vildnis og tropehjelm, der var anmeldt af de samme medier, som
Ravnenes hvisken 3 er her, bruges bogens tema som rammesætning. I denne bogs tilfælde er
det den nordiske mytologi, som bogens univers blandt andet udspiller sig indenfor. Det
afspejler anmeldelserne ved at trække på ord, der knytter sig til Nordisk mytologi. I Faktisk
gøres det med rubrikken Odin og Loke i Nordjylland (Bilag 3.5.3), der stiller bogens to
verdener op over for hinanden: De nordiske guders og det konkrete, geografiske sted,
Nordjylland, hvor bogens handling finder sted.
Desuden giver tematikken omkring Ragnarok i Faktisk anledning til at perspektivere teksten
til undergangsmyten, der:
”…går igen i alle religioner, hvilket jo kan skyldes, at verdens undergang sker i den
virkelige verden gang på gang. Videnskabeligt set har Jorden fem gange eller flere været
udsat for en begivenhed, der har udslettet næsten alt liv. I det perspektiv er Ragnarok
småting” (Bilag 3.4.)

Ved at indbringe fakta fra virkelighedens verden får anmeldelsen også en oplysende effekt
ift. læseren, hvormed anmeldelsen trods dens korte omfang (Bilag 3) bliver udtryk for mere
end forbrugervejledning for den unge modtager.
I Kristeligt Dagblad giver tematikken om den nordiske mytologi til gengæld anledning til at
vurdere teksten ud fra et religiøst og substantielt aspekt:
”Men hvis man vil læse trilogien som en historie om troen, med asatroen som
grundsubstans, tager man fejl. Selv om religion klart er afsættet for historien, så er det
teologiske udsyn langt fra tungt eller konsistent nok til, at den filosofiske substans giver
mening” (Arguimbau 16.10.2018)
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Fokus på det religiøse tyder på en henvendelse til en formodet modtager, der er religiøst
interesseret, og som betragter filosofisk substans som et kvalitetsstempel. Dermed antager
skribenten en overensstemmelse mellem anmeldelsens læser og bogens potentielle læser,
hvilket ikke tyder på en orientering mod den unge som læser specifikt. Det begrunder
skribenten med genrebetegnelsen af bogen som young adult, der både læses af børn og voksne,
og ifølge skribenten med god grund: ”…for i trilogien møder vi den ungdommelige naivitet
parret med ungdommens vrede og ukuelige energi, såvel som voksenlitteraturens mere
komplekse plot og en seksualitet i fuld flor.” (Ibid.)
Udover at der i udsagnet kommer forskellige opfattelser af ungdom og voksendom til udtryk
med de respektive ord, der ifølge skribenten knytter sig til de to alderskategorier, kommer
skribentens definition af, hvad der kendetegner en young adult også til udtryk her. Det viser en
overensstemmelse med den tidligere nævnte definition af ungdomslitteratur og young adult i
kapitel 2, som især er blevet opfattet til at være karakteriseret ved at omhandle overgangen
mellem barn og voksen (Henkel 2017).
I Politiken forholder skribenten sig primært til bogens genre som fantasy, hvor skribentens
subjektive holdning til genren samtidigt udtrykker en positiv vurdering af bogen ved brug af
kontrastordet men i sætningen: ”Jeg er normalt ikke den store fan af fantasy, men…” (Larsen
26.9.2018).
I Faktisk giver bogens genremæssige bestemmelse også anledning til en positiv vurdering af
bogen med sætningen: ”Jeg er vild med, at Malene Sølvsten blander young adult-fantasy med
krimi og nordisk mytologi til en velsmurt ballade” (Bilag 3.5.3).
De to citater i hhv. Politiken og Faktisk viser ud fra Christensens vurderingskriterier (2008)
en modtagerorienteret tilgang til anmeldelsen. Det sker dog ikke med udgangspunkt i barnet
som specifik modtager, men i anmelderen selv. Eftersom disse anmeldere i begge tilfælde er
voksne, som det nu engang er avisens børnelitteraturanmeldelses præmis, viser det en
vurdering ift. både barnet og den voksne læser som modtager. Ligesom hos Kristeligt Dagblad
stemmer det overens med young adult-genrens placering i krydsfeltet mellem børne- og
ungdomslitteratur, og med vurderingskriteriet ift. en indskreven voksen læser, som Weinreich
har præsenteret (2004).
I alle tre anmeldelser trækkes der desuden på en diskurs om en voldsom eller overvældende
effekt på modtageren (Bilag 3.5): I Faktisk bruges der i høj grad ord, der knytter sig til fart i
sætninger som ”De nordiske gudekræfter får fuld skrue” og ”deres gudekræfter er smækket op
i et gear, hvor deres magi bliver meget direkte og som taget ud af en Harry Potter-film” og
ved beskrivelse af bogen som hæsblæsende.
Sammenligningen med filmmediet og Harry Potter tyder desuden på, at anmeldelsen
henvender sig til en læser, der anser underholdning som en kvalitetsbetegnelse frem for f.eks.
filosofisk substans, som det f.eks. gjorde sig gældende i Kristeligt Dagblads anmeldelse,
hvilket stemmer overens med Faktisks unge målgruppe. Dermed viser anmeldelserne også to
forskellige målgruppehenvendelser med dertilhørende forskellige præferencer og forestillinger
om litteraturens funktion og formål hos anmeldelsens læsere.
Ligeledes kommer bogens overvældende effekt på modtageren i Politiken med sætningen:
”Man bliver mørbanket og fyldt til bristepunktet af de mægtigste syner i en overvældende
konstruktion”, hvor bogens overvældende effekt kommer til udtryk både ved ordet
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overvældende i sig selv og ved metaforen mørbanket, der giver associationer til samme (Bilag
3.5.2). Her indikerer pronomenet man desuden en orientering mod en modtager, der ikke er
begrænset til barnet eller den unge.
Endvidere bruger skribenten imperativ og udråbstegn til at lave en personificering af bogen,
der bidrager til at understrege anmeldelsens modtagerorienterede vurdering i sætningerne:
”Læs mig! Det rager også dig!”.
Endelig kommer bogens intensitet og overvældende effekt på modtageren til udtryk hos
Kristeligt Dagblad, hvor bogen bliver beskrevet som en ”uhyrlig kompliceret historie”, der har
et ”hektisk tempo” og er ”intens”, der bidrager til voldsomhedsdiskursen, der går igen i alle
anmeldelser (Bilag 3.5). Alt i alt viser denne voldsomhedsdiskurs en vurdering ift. værkets
intensitet, der viser en værkorienteret tilgang i vurderingen, jf. Sven Møller Christensens
værkorienterede tilgang med udgangspunkt i intensitet, enhed og originalitet (1969). Dermed
viser analysen, at alle tre anmeldelser både har en værkorienteret vurdering af bogen mht.
intensitet, men også en modtagerorienteret vurdering mht., hvordan denne intensitet og
voldsomhed, bogen ifølge anmelderne har, påvirker læseren.

Barnet og den digitale tidsalder: Lonely Journey
Tegneserien Lonely Journey af Ida Rørholm Davidsen handler om pigen Anna, der isolerer sig
fra omverdenen med computerspillet af samme navn som bogen. Denne isolation som tema
fremgår af rubrikken i Informations anmeldelse af bogen, Ensomhed i den digitale tidsalder
(Rasmussen 21.9.2018) der sætter lighedstegn mellem ensomhed og digitalisering. Samtidigt
henviser skribenten i teksten til en dominerende, negativ diskurs i relation til digitalisering,
som bogen ifølge anmelderen nuancerer:
”Men modsat mange tv-programmer og bekymringskronikker lykkes det Ida Rørholm
Davidsen at belyse problematikken nuanceret. For sommetider er skærmen en del af
løsningen” (Bilag 3.6.2)

Det vil sige, at medierne, her eksemplificeret som tv-programmer og bekymringskronikker,
ifølge anmelderen fungerer som social praksis for en dominerende diskurs om negativitet over
for skærmforbrug. Dermed fremstilles bogen som en moddiskurs til den dominerende diskurs,
ligesom det var tilfældet i samme avis’ anmeldelse af Pigen som ville redde bøgerne. Ved at
forholde sig til, hvordan forfatteren er lykkedes med at skabe denne moddiskurs, tager
vurderingen dels udgangspunkt i et afsendermotiv, hvor anmelderen diskuterer forfatterens
formodede intention og dels i en værkorienteret vurdering, hvor værket vurderes ift. dets
tematik på linje med voksenlitteraturen. Dette perspektiv på bogens nuancering af en
dominerende diskurs om digitalisering bidrager til, at anmeldelsen får en dannende funktion
ift. læseren som modtager.
Mens Lonely Journey i Information betegnes som en børnebog, beskrives den i Politiken som
en ya, som er forkortelsen for young adult, og en bog for større børn. Det understreger, at der
ikke er klare definerede genredefinitioner af børne- og ungdomslitteraturens genrer eller
grænserne imellem dem. I Politiken er Lonely Journey anmeldt sammen med en tegneserie for
voksne, I dag har jeg gode ben af Lars Horneman, hvilket i Politikens anmeldelse placerer
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bogen på grænsen mellem børne- og voksenlitteratur. Det viser yderligere en mere flydende
grænse mellem børnelitteratur, ungdomslitteratur og voksenlitteratur. Samtidigt viser
Politikens rammesætning med udgangspunkt i tegneserien en placering af børnebogen i et felt
inden for tegneserier i højere grad end inden for børnelitteratur. Det understreger, at der også
inden for kategorierne børne- og ungdomslitteratur er en mangfoldighed af genrer, som det
f.eks. også viste sig i anmeldelserne af Ravnenes hvisken 3, der samtidigt med at være betegnet
som en young adult blev betegnet som en krimi og fantasy.
Alt i alt viser analysen af de to anmeldelser af Lonely Journey to forskellige udgangspunkter
for at anmelde den: Hvor Information, som det også gjorde sig gældende i avisens anden
anmeldelse, anmelder bogen som en børnebog og tager udgangspunkt i den diskurs den
fremlægger, hvilket dels viser en afsenderorienteret vurdering og dels en værkorienteret, og
hvormed anmeldelsen får en dannende funktion ift. læseren som modtager, rammesætter
Politiken bogen som en tegneserie og vurderer den ift. de virkemidler, der kendetegner den.
Det viser en værkorienteret tilgang til teksten, samtidigt med at anmeldelsen i højere grad end
Informations anmeldelse får en forbrugervejledende funktion pga. anmeldelsens korte omfang
og dermed korte vurdering, der giver læseren mulighed for hurtigt at orientere sig i anmelderens
vurdering.

6.3 Opsummering og delkonklusion 2
Denne del af analysen har med udgangspunkt i Richardsons kritiske diskursanalyse og
specialets teoretiske rammer haft til formål at illustrere eksempler på, hvordan nye børne- og
ungdomsbøger bliver fremstillet i avisernes anmeldelser af dem. Ved at strukturere analysen
ud fra de anmeldte bøger har jeg synliggjort, hvordan også flere af teoriens forskellige
vurderingskriterier, børne- og ungdomslitteratursyn og kulturjournalistiske funktioner kommer
til udtryk i forskellige anmeldelser af de samme bøger. Dog tegner sig nogle overordnede træk,
som jeg her vil fremhæve ud fra følgende punkter:
•

•

•

Børnebogen som litteratur: Anmeldelserne har generelt en større orientering mod
bogen som litteratur frem for f.eks. pædagogik med særligt fokus på temaer og litterære
virkemidler, hvilket peger tilbage på den udvikling inden for børne- og
ungdomslitteraturen, jeg tidligere har refereret til, hvor bøgerne i høj grad tilgås ud fra
en værkorienteret vurdering på lige fod med voksenlitteraturen.
Anmeldelsens dannelsesfunktion: Særligt Informations, Weekendavisens og
Kristeligt Dagblads anmeldelser vægter en kulturjournalistisk dannelsesfunktion ift.
læseren som modtager, der udover værkbeskrivelse og vurdering også udfolder
fortolkninger, diskurser, moddiskurser og bøgernes samfundsmæssige kontekster,
hvilket også disse anmeldelsers længere formater tillader, jf. den kvantitative
indholdsanalyses resultater.
Anmeldelsens forbrugervejledende funktion: Derimod har Politiken og
Weekendavisen Faktisk – og i Berlingskes ene anmeldelse - pga. de kortere formater
ikke så meget plads til mere end beskrivelse og vurdering. Til gengæld giver de læseren
mulighed for, på hhv. vegne af barnet eller sig selv, hurtigt at orientere sig om bogen
og anmelderens vurdering af den.
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•

•

Barnet som modtager. Og den voksne: Selv om bøgerne i anmeldelserne ofte er
genrebestemte til at være billedbøger, børnebøger, young adult eller lignende, ses der
generelt en lav grad af modtagerorienteret vurdering ift. barnet selv. I flere tilfælde
tager en modtagerorienteret vurdering udgangspunkt i anmelderen selv frem for barnet,
som f.eks. i anmeldelserne af Ravnenes hvisken 3. Samtidigt er det flere steder blevet
påvist, at der i vurderingen også fokuseres på den voksne læser, f.eks. i Berlingskes
anmeldelse af Pigen som ville redde bøgerne og i de to anmeldelser af Da Mumbo
Jumbo blev kæmpestor. Det bekræfter specialets teoretiske ramme om, at ’den gode
børnebog’ i mange tilfælde også er en god voksenbog.
Det børne- og ungdomslitterære felt: Set ud fra Bourdieus feltteori (Seestoft 2006)
placerer anmelderne i høj grad bøgerne i et børnelitterært felt frem for et litterært. Det
sker gennem sammenligninger med andre børne- og ungdomsbøger, som værkerne
positioneres ift. og tildeles anerkendelse ud fra, som det f.eks. gør sig gældende i
Berlingskes anmeldelse af Da Mumbo Jumbo blev kæmpestor. Det vil sige, at selv om
børne- og ungdomslitteraturen i højere grad end tidligere betragtes som litteratur, viser
ovenstående analyser, at bøgernes litterære karakter til stadighed vurderes inden for
rammerne af litteratur målrettet børn. I øvrigt er det værd at bemærke, at der primært er
tale om et dansk børnelitterært felt, hvilket sammen med den kvantitative
indholdsanalyses resultat om fordelingen af originalsprog viser en særlig orientering
mod den danske børne- og ungdomslitteratur.

7
Diskussion
I dette kapitel vil jeg først med udgangspunkt i analysens resultater diskutere, hvad de indikerer
om avisernes betydning for børne- og ungdomslitteraturens legitimitet. I forlængelse heraf vil
jeg diskutere, hvordan den anvendte teori og de anvendte metoder kan bruges til at åbne op for
yderligere udforskning af emnet.

7.1 Hvad indikerer anmeldelserne om avisernes betydning for børne- og
ungdomslitteraturens legitimitet?
Jeg har tidligere fremhævet Kristensen og Froms udlægning af mediernes betydning for et
kulturprodukt, hvor det fremgik, at ”en kritisk diskurs i relation til et kulturelt område – altså
at det overhovedet er genstand for dagspressens anmeldelser – kan bidrage til at højne
eksempelvis et populærkulturelt emnes status i det kulturelle værdihierarki” (From og
Kristensen 2011: 28). I samspil med Jørgensens (1991) pointe om, at der også i selve
udvælgelsen af et værk til anmeldelse ligger en vurdering, betyder det, at aviserne bidrager til
børne- og ungdomslitteraturens – og særligt den danske – legitimitet ved overhovedet at
anmelde dem. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan det bør gøres. I det følgende vil jeg diskutere,
hvordan avisernes forskellige prioriteringer af anmeldelser af børe- og ungdomsbøger bidrager
til børne- og ungdomslitteraturens legitimitet som litterær genre:
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Avisernes 49 anmeldelser i alt – dvs. mindre end fire om ugen på tværs af de seks aviser i
undersøgelsesperioden – viser generelt en lav legitimitet af børne- og ungdomslitteraturen taget
i betragtning, at disse aviser bringer almene boganmeldelser hver uge. Dog vidner den relativt
høje prioritering af anmeldelserne hvad angår plads, når de bringes, om en høj legitimitet. De
relativt korte, overvejende hyppige anmeldelser, der i analysen kom til udtryk hos især
Politiken, men også til dels Weekendavisen Faktisk og i den ene af Berlingskes anmeldelser
bidrager på den ene side til en legitimitet af børne- og ungdomslitteraturen som litteratur,
eftersom de først og fremmest gør dem til genstand for anmeldelse oftere end de øvrige
anmeldelser. Samtidigt sikrer denne form børne- og ungdomsbøgernes udbredelse og
synlighed, også af de bøger, der ikke kan klare sig på kommercielle vilkår – f.eks. de bøger,
der er repræsenteret af små forlag. Pga. det massive udbud af børne- og ungdomslitteratur kan
man argumentere for, at avislæseren først og fremmest har brug at blive præsenteret for et
udvalg af de nye bøger, hvilket de korte anmeldelsers ofte forbrugervejledende funktion
afstedkommer, jf. Kristensens udlægning af kulturjournalistikkens funktioner (2001).
Mens de relativt hyppige anmeldelser sikrer børne- og ungdomslitteraturens synlighed i
aviserne, bl.a. over for selve barnet som læser i Weekendavisen Faktisk, giver de relativt korte
formater i ringere grad anmelderen mulighed for at udfolde værkets litterære kvaliteter i en
(børne-)litterær og samfundsmæssig kontekst, hvilket mindsker dens legitimitet som seriøs,
litterær genre. Det kræver en stor autoritet hos anmelderen, der, som analysen viste, ofte kun
er én person, fordi læseren i mindre grad selv har mulighed for at danne sig et indtryk. Samtidigt
risikerer den manglende udfoldelse af sine vurderinger risiko for, at anmeldelsen, i tilfælde af
at den er positiv, får mere karakter som reklame end kritik.
Derimod giver de få, men længere formater, der blev kortlagt i analysen hos særligt
Weekendavisen, Kristeligt Dagblad og Information, mulighed for en dybdegående kritik,
hvilket i analysen kom til udtryk gennem en værkorienteret vurdering, jf. Christensens
vurderingskriterier (2008), baseret på analyse, fortolkning og perspektivering. Selv om færre
anmeldelser selvsagt bidrager til en lavere udbredelse, giver de relativt få, men længere
formater mulighed for at danne læseren inden for emnet ved at trække på børnelitterære
tendenser og perspektivere og positionere de anmeldte bøger inden for det børnelitterære felt.
Denne placering og positionering af de anmeldte børne- og ungdomsbøger inden for et
specifikt overvejende dansk børnelitterært felt indikerer på den ene side en høj legitimitet af
feltet som et selvstændigt litterært felt. På den anden side bidrager denne placering til
opretholdelsen af en adskillelse imellem børne- og ungdomslitteraturen og den almene
litteratur, hvilket kan ses som en udfordring af børne- og ungdomslitteraturens legitimitet som
litteratur på linje med øvrige litterære genrer. Dog kan der yderligere argumenteres for, at flere
af anmeldernes orientering mod både barnet og den voksne som modtager imødekommer, at
børne- og ungdomslitteraturen ikke kun er begrænset til at være for barnet, hvilket igen øger
dens legitimitet som litteratur.

7.1.2 Har børne- og ungdomslitteraturen brug for avisernes anmeldelser?
Mens specialet har fokuseret på avisen som medie, er det imidlertid en kendsgerning, at et
mediebillede i hastig forandring også gør, at flere medier er kommet til, hvorigennem forfattere
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og forlæggere f.eks. har mulighed for at kommunikere direkte til deres læsere uden om de
etablerede massemedier. Det rejser imidlertid spørgsmålet om, hvorvidt børne- og
ungdomslitteraturen overhovedet har brug for avisernes anmeldelser for at opnå legitimitet?
Ud fra From og Kristensens til diskussionen indledende citat er det korte svar ja. Avisens
position og tradition som platform for den litterære kritik betyder, at en anmeldelse af en børneeller ungdomsbog i avisens litteratursektion nødvendigvis tilskriver den anmeldte bog status
som seriøs litteratur. Desuden har ovenstående diskussion vist, at begge overordnede
prioriteringer af børne- og ungdomslitteraturanmeldelser på hver sin vis har en betydning for
børne- og ungdomslitteraturens legitimitet. Dog kan man argumentere for, at børne- og
ungdomsbøgerne i mindre grad end tidligere har brug for aviserne som lanceringsvindue ift.
læseren som modtager, eftersom det i dag har mulighed for at ske igennem andre kanaler. Til
gengæld er avisernes anmeldelse udtryk for en redigeret kritik, der højner legitimiteten omkring
det anmeldte, og som giver mulighed for at inddrage været i en nuanceret, relevant litterær og
samfundsmæssig kontekst. Ønsker man derfor at skabe eller bevare en høj legitimitet af børneog ungdomslitteraturen, kræver det på baggrund af diskussionen altså først og fremmest
spalteplads, men det kræver også en dybdegående analyse, fortolkning, perspektivering og
kritik, som forudsætter et længere format, der både giver mulighed for en forbrugervejledende
og dannende funktion ift. læseren som modtager. Set ud fra det perspektiv vil en kombination
af den lange, dybdegående anmeldelse af børne- og ungdomslitteratur og den relativt hyppige
være den mest ideelle, hvad angår børne- og ungdomslitteraturens legitimitet som litterær genre
på lige fod med den almene litteratur.

7.1.2 Hvem dømmer dommerne?
Set ud fra den kritiske diskursanalyse har sproget en særlig magtfunktion, når det handler om
at opfatte fænomener (Richardson 2007). Analysen har vist, at anmelderne i nogle tilfælde
udgør en vigtig funktion ved at diskutere de diskurser, som de anmeldte bøger er udtryk for.
Men ligesom de anmeldte bøger er diskurser, der sprogligt udgør en magtfunktion, er
anmeldelserne det også. Og eftersom denne anmelder ofte kun er én person, betyder det, at
denne har en særligt dominerende magtfunktion i sin dom over børnebogen. I forlængelse heraf
kunne man så passende spørge: Hvem dømmer dommerne? Det er det, jeg med dette speciale
har ønsket at sætte fokus på, og som særligt den kritiske diskursanalyse kan bidrage til at åbne
op for. En seriøs børne- og ungdomslitteratur kræver seriøse anmeldelser, og dét kræver en
seriøs tilgang til, hvordan disse anmeldelser finder sted, og hvordan de potentielt bidrager til
børne- og ungdomslitteraturens legitimitet.
Området er dog stadig i høj grad uudforsket, og tilgangen skal derfor snarere ses som en
åbning for nye undersøgelsesmuligheder end et punktum. Samtidigt er der flere aspekter af
området, der ikke har været muligt at udfolde i dette speciale af hensyn til dets fokus og
pladsmæssige omfang. Afsluttende vil jeg derfor diskutere den anvendte teori og de anvendte
metoder i udforskningen af feltet for i forlængelse heraf at perspektivere til mulige videre
undersøgelser af emnet:
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7.2 Diskussion af analysens teori og metoder
Specialet tog udgangspunkt i en undren over et manglende videnskabeligt fokus på avisernes
anmeldelser af børne- og ungdomslitteratur. Dette manglende fokus er på den ene side
specialets styrke, eftersom specialet dermed bidrager til en måde at udforske avisernes børneog ungdomslitteraturanmeldelser. På den anden side er det manglende fokus på koblingen
mellem børne- og ungdomslitteratur og mediernes fremstilling af dem samtidigt specialets
svaghed, eftersom det ikke har mulighed for at stå på skuldrene af teori og data, der specifikt
undersøger den børne- og ungdomslitterære kritik i aviserne. Til gengæld har jeg haft mulighed
for at tage udgangspunkt i den almene litteraturs og kulturs genrer i avisen, herunder
anmeldelsen, sammen med børnelitteraturvidenskabens mere fagspecifikke vurderingskriterier. Koblingen af kulturjournalistikkens genrer og særligt funktioner og børnelitteraturens
vurderingskriterier har bidraget til et fokus i specialets analyse, der kunne bidrage til at komme
nærmere avisernes betydning for børne- og ungdomslitteraturens legitimitet som i diskussionen
ovenfor. Dette fokus risikerer dog samtidigt at undersøgelsen bliver biased ift. at kortlægge
teorien i de udvalgte analysetekster, samtidigt med at det risikerer at gøre analysen konstrueret
ift. opdelingen i kategorier. Det bør derfor her understreges, at en anmeldelse ikke er enten
forbrugerorienteret eller dannende, men ofte vil være begge dele, og at undersøgelsen derfor
tager udgangspunkt i, hvordan anmeldelserne primært hælder til det ene eller det andet for at
skabe et mønster. Det er samtidigt for at undgå denne konstruering, der ligger til grund for
diskursanalysens inddeling efter anmeldelser af de enkelte bøger frem for f.eks.
kulturjournalistiske roller, eftersom det her har været muligt at illustrere, at flere
kulturjournalistiske roller og børnelitterære vurderingskriterier kan komme til udtryk i
anmeldelserne af den samme bog.
Udarbejdelsen af den kvantitative analyse har givet et overblik over udbredelsen af
anmeldelser, der, som ovenstående diskussion også afspejler, også spiller en rolle for børneog ungdomslitteraturens legitimitet. Ved samtale med forlagsredaktører og børnebogsforfattere
er jeg stødt på en efterspørgsel efter konkrete tal, der viser omfanget, hvilket denne del af
analysen i sig selv afhjælper. Dog skal det tages i betragtning, at den kvantitative
indholdsanalyse er begrænset til en relativt snæver periode, der kræver udvidelse, hvis man vil
sige noget om udbredelsen af børne- og ungdomsbogsanmeldelser generelt. Ikke desto mindre
leverer den et bud på, hvordan omfanget kan undersøges med udgangspunkt i de teoretisk
definerede afgrænsninger af børne- og ungdomslitteratur, der har til formål at sikre dens
reliabilitet og validitet.
Derudover har fordelen ved den kvantitative indholdsanalyse været, at den har dannet
grundlaget for udvælgelsen af anmeldelser til den kritiske diskursanalyse. Eftersom der ved
den kritiske diskursanalyse netop er tale om eksempler, viser den ikke de børne- og
ungdomslitteratursyn der generelt er, men illustrerer derimod i højere grad, hvordan disse kan
kortlægges ved en diskursanalyse. Ved at vælge anmeldelser af bøger, der er anmeldt flere
steder, har jeg fået mulighed for et sammenligningsgrundlag mellem forskellige avisers måder
at anmelde på, samtidigt med at jeg får vist nogle af de bøger, der hos flere anmeldere har
opfyldt kriteriet for anmeldelse. Jeg er dog samtidigt opmærksom på, at disse bøger ikke
nødvendigvis er repræsentative for de anmeldte bøger, eftersom det er de færreste af de
anmeldte bøger, der går igen på tværs af aviserne.
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7.2.1 Perspektivering til videre undersøgelse
Udover at specialets undersøgelsesperiode med fordel kan udvides med henblik på at tegne et
bredere billede af avisernes anmeldelser af børnelitteratur, kan en kvantitativ undersøgelse med
fordel foretages med fokus på andre perioder med henblik på at lave en sammenligning. En
sådan sammenligning kunne f.eks. være ift., om der er kommet flere anmeldelser ift. tidligere
som udtryk før en øget legitimitet. Ligeledes kunne et fokus på de øvrige skandinaviske lande,
hvis børne- og ungdomslitteratur ifølge teorien har mange fællestræk med den danske, med
henblik på at undersøge, hvordan de vægter deres børne- og ungdomslitteratur i dagspressen.
Ydermere kunne en kvantitativ undersøgelse af børne- og ungdomslitteraturens genrefordeling
med fordel foretages med henblik på at kortlægge, hvordan anmeldelserne prioriterer bestemte
genrer. Det kræver dog en række klare definitioner, der vil udgøre en usikkerhed i en sådan
undersøgelse, eftersom analysen f.eks. har vist, at anmeldelserne i nogle tilfælde bruger
forskellige genrebetegnelser om de samme bøger.
Der er desuden i undersøgelsen taget udgangspunkt i et afsenderperspektiv, hvor aviserne
som afsendere har været i fokus. Dette afsenderperspektiv, særligt med henblik på
vurderingskriterierne, kan med fordel udfoldes ved kvalitative interviews med anmelderne for
at se, om diskursanalysens kortlægning af deres børne- og ungdomslitteratursyn og
vurderingskriterier stemmer overens med anmeldernes egen opfattelse. En fyldestgørende
besvarelse af hvilken betydning aviserne har for børne- og ungdomslitteraturens legitimitet
kræver inddragelse af et modtagerperspektiv. Det kunne f.eks. gøres ved ud fra kvalitative
interviews at undersøge, hvilken effekt forskellige anmeldelser har på læserens syn på børneog ungdomslitteraturen, eller ved kvantitativt at undersøge avislæsernes brug af børne- og
ungdomslitteraturanmeldelser – f.eks. om de foretrækker forbrugervejledning eller dannelse,
og om hvor populært et læsestof børne- og ungdomslitteraturanmeldelser overhovedet er. I
forlængelse heraf, og med udgangspunkt i Kristensens pointe om en gensidig afhængighed
mellem kulturproducenter og -journalistikken, kunne man således spørge: Har aviserne også
brug for børne- og ungdomslitteraturen?

8
Konklusion
Jeg satte mig for at undersøge seks avisers anmeldelser af børne- og ungdomslitteratur i
efteråret 2018. Det gjorde jeg med udgangspunkt i en observation af et uligevægtigt forhold
mellem den store interesse for børne- og ungdomslitteratur i Danmark og forskningsmæssig
opmærksomhed omkring avisernes anmeldelser af det. Samtidigt tog specialet udgangspunkt i
en forventning om, at aviserne har en betydning for vores opfattelse af børne- og
ungdomslitteratur som litteratur, og at forskellige syn herpå ville komme til udtryk i forskellige
avisers anmeldelser.
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Denne forventning undersøgte jeg nærmere ved at inddrage teori om børne- og
ungdomslitteratur, dens status og vurderingskriterier på den ene side og teori om kulturjournalistikkens genrer og roller på den anden. Med udgangspunkt i dette teoretiske fundament
har jeg gennem en kombination af kvantitativ og kvalitativ indholdsanalyse søgt at besvare
problemformuleringen: Hvilke børne- og ungdomsbøger bliver i en afgrænset periode anmeldt
i en række landsdækkende aviser? Hvordan bliver de anmeldte børne- og ungdomsbøger
fremstillet i anmeldelserne? Og hvad indikerer det om avisens betydning for børne- og
ungdomslitteraturens legitimitet?
I besvarelsen af disse spørgsmål bidrog den kvantitative indholdsanalyse til at give et aktuelt
indblik i omfanget af avisernes børne- og ungdomslitteraturanmeldelser. Samtidigt viste den,
at der blandt de anmeldte bøger var en bred repræsentation af titler og forlag (dog er Gyldendal
størst repræsenteret), der var en overvægt af danske titler, og at vurderingerne af de bøger, der
er blevet bedømt med stjerner eller hjerter, overvejende var positive. Derudover kunne
overvejende to forskellige prioriteringer af børne- og ungdomslitteraturanmeldelser
konstateres: én overvejende prioritering af relativt hyppige, korte anmeldelser – primært i
Politiken og Weekendavisens tillæg for børn, Faktisk – og én overvejende prioritering af
relativt få, men lange anmeldelser i de andre.
Disse to prioriteringer kunne den kritiske diskursanalyse bidrage til at udfolde. Med
udgangspunkt i Kristensens (2001) udlægning af kulturjournalistikkens formidlingsmæssige
roller kom jeg frem til, at de relativt hyppige, men korte anmeldelser i højere grad vægtede en
forbrugervejledende rolle end de relativt få, men lange anmeldelser, der i højere grad vægtede
anmeldelsens dannelsesfunktion. Disse to overordnede funktioner kom især til udtryk i
udfoldelsen af anmeldernes børne- og ungdomslitteratursyn og vurderingskriterier, som jeg
kortlagde ved at anvende Richardsons udlægning af den kritiske diskursanalyses
tredimensionelle diskursbegreb og Christensens (2008) udlægning af børnelitteraturens
vurderingskriterier på et udvalg af anmeldelserne. Det førte mig frem til, at anmeldelserne
generelt bar præg af en værkorienteret vurdering, hvor bogen vurderes som litteratur. Samtidigt
kunne jeg kortlægge en modtagerorienteret vurdering ift. bogens effekt på modtageren i flere
af anmeldelserne. Dette fokus på modtageren var dog ikke altid ift. barnet selv, men også i flere
tilfælde i forhold til den voksne som modtager, hvilket atter kunne bekræfte en af specialets
teoretiske pointer om, at en god børnebog i mange tilfælde også er en god voksenbog
(Weinreich 2004). På trods af at analysen viste, at bøgerne i høj grad blev vurderet ud fra deres
litteraritet end f.eks. pædagogiske formål, kunne jeg desuden med udgangspunkt i Bourdieus
feltteori konstatere, at børnebøgerne blev positioneret inden for et dansk børnelitterært felt frem
for et litterært. I udlægningen af disse vurderingskriterier gav de længere anmeldelser i højere
grad mulighed for at udfolde analyse, fortolkning og perspektivering til andre børnelitterære
værker eller bogens samfundsmæssige kontekst, hvori dens overvejende dannende funktion af
læseren som modtager særligt viste sig at bestå.
Ved i diskussionen at sætte analysens afkodning af avisernes overvejende to forskellige
prioriteringer af børne- og ungdomslitteraturanmeldelser over for hinanden kom jeg frem til,
at den hyppige, korte og overvejende forbrugervejledende anmeldelse bidrager til at øge børneog ungdomslitteraturens legitimitet ved, at den sikrer udbredelsen og synligheden af nye børneog ungdomsbøger. På den anden side giver de korte formater ikke mulighed for samme
dybdegående kritik, som de længere, dannende anmeldelser har, og som viser, at genren tages
alvorligt. Samtidigt bidrager de til at øge kendskabet til feltet og øge bevidstheden om børne39

og ungdomslitteraturens position i samfundet, hvilket yderligere bidrager til dens legitimitet.
På baggrund af diskussionen fik jeg bekræftet min tese om, at avisen i begge tilfælde har en
afgørende betydning for børne- og ungdomslitteraturens legitimitet. Ønsker man at værne om
børne- og ungdomslitteraturens legitimitet kræver det derfor en dybdegående kritik, men også
en relativt hyppig eksponering, der sikrer genrens synlighed på linje med den almene litteratur.
Det er samtidigt det, der udgør dette speciales konklusion.
Afsluttende skal det atter bemærkes, at specialet har været udfordret af et manglende fokus
på forholdet mellem børne- og ungdomslitteratur og avisernes anmeldelser, men har samtidigt
haft en styrke i at levere et bud på, hvordan man med en kobling af børnelitteraturteori og teori
om kulturjournalistik og med brug af den kvantitative indholdsanalyse og den kritiske
diskursanalyse kan åbne op for en måde at udforske dette forhold mht. udbredelse og
fremstilling. Derfor skal undersøgelsen i højere grad ses som en invitation til videre
udforskning af emnet, som jeg sidst i specialets diskussion har præsenteret nogle forlag til,
frem for et punktum.
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9
Produkt
Informations Bogtillæg
Tema: Børnelitteraturformidling

I Danmark synes vi, det er vigtigt, at børn og unge læser, men flere fravælger
bogen til fordel for Youtube, Netflix og Instagram. Tema om børne- og
ungdomslitteraturformidling i Informations Bogtillæg stiller i denne uge skarpt
på nogle af dem, der kæmper for at give litteratur for børn og unge en større
plads i børns og unges hverdagsliv – og i samfundet. Vi vender også blikket
indad og ser på, hvad vi aviser kan gøre.

Professor: Børnelitteraturen har brug for
avisernes kritik
Der udkommer flere bøger for børn og unge end nogensinde før, men de finder
sjældent vej til avisernes bogsektioner, viser ny undersøgelse. For sjældent,
mener professor i børnelitteratur.

Af Gro Vase
Egentlig står det godt til med børne- og
ungdomslitteraturen i Danmark. Vi har
anerkendende priser til de bedste
børnebogsforfattere og -illustratorer, en
forfatterskole for børnelitteratur, et stærkt
folkebiblioteksvæsen, der kæmper for
børnenes læselyst, og vi har festivaler og
bogmesser for børnelitteratur.
Da Gyldendal for nylig besluttede sig for
at udelade otte digte i en ny udgave af
Halfdan Rasmussens børnerim, fordi de
indeholdt ord som ”neger” og ”hottentot”,

var forargelsen stor og mediedækningen
massiv.
Hvad angår synlighed af den nye
børnelitteratur, er det dog ikke altid, at vi
aviser kan følge trop.
En ny undersøgelse fra Aarhus
Universitet viser, at der i en periode på 3
måneder i efteråret 2018 blev bragt i alt 49
anmeldelser af børne- og ungdomslitteratur
på tværs af seks store landsdækkende
aviser, der ugentligt anmelder
skønlitteratur, heriblandt Information. Det
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svarer til mindre end fire anmeldelser om
ugen i alle aviserne tilsammen.
Undersøgelsen tæller både anmeldelser
og gruppeanmeldelser, dvs. anmeldelser
hvor flere bøger er anmeldt sammen, og
som det ofte er praksis i anmeldelser af
børnelitteratur.

Mange udgivelser, få anmeldelser
Nina Christensen, professor i
børnelitteratur ved Center for Børns
Litteratur og Medier, er ikke overrasket
over tallene. Hun har ikke selv haft noget
med undersøgelsen at gøre, men
Information har forelagt hende den.

”Jeg mener, det her stof er så vigtigt,
at det har brug for en dagbladskritik”
”I offentligheden oplever jeg en stor
interesse for børnelitteraturen og en øget
værdsættelse af den de sidste 20 år. Men
jeg kan konstatere, at der ikke er en
tilsvarende dækning af børnelitteratur i
dagbladene. Det er en meget, meget lille
del af børnelitteraturen, der bliver
anmeldt.”
Faktisk udkommer der flere bøger for
børn og unge end nogensinde før. Den
seneste opgørelse fra Bogens og
Litteraturens vilkår viser, at der i 2017
udkom omkring 1500 bøger for børn og
unge, og at der var 168 udgivere af børneog ungdomslitteratur.
Det giver sig selv, at det ikke er det hele,
avisernes bogtillæg kan rumme. Årsagen
til, at det alligevel ikke er mere, kan måske
også virke simpel: Børn læser jo ikke
aviser, så hvorfor anmelde deres bøger
her? Det er der ifølge Nina Christensen en
god grund til:

”Jeg mener, det her stof er så vigtigt, at
det har brug for en saglig dagbladskritik.
Og jeg ved, at der er et behov fra forældre,
men også formidlere af børnelitteratur, for
at få et overblik over, hvad der udkommer.
Det er dagbladene en god kilde til.”

”Kritisk omtale er også god omtale,
for det betyder, at børnelitteraturen
bliver taget alvorligt”
Mette Nejmand, børnebogsredaktør på Gyldendal

Gyldendal får mest opmærksomhed
Blandt de bøger, der er blevet anmeldt i
efteråret 2018, er 21 forlag repræsenteret.
Her er forlaget Gyldendal størst
repræsenteret. Hos Gyldendal oplever de
dog også, at interessen for børnelitteratur
fra aviserne er lav ift. voksenlitteratur. Det
fortæller børnebogsredaktør på Gyldendal,
Mette Nejmand:
”Som børnelitteraturredaktør synes jeg
selvfølgelig ikke, at dækningen er stor
nok. Men jeg synes, at aviserne er gode til
at dække både smal og bred
børnelitteratur, når de gør det, og for
forskellige aldersgrupper, og det er jo
positivt.”
Mette Nejmand fortæller, at en
avisanmeldelse dog ikke har den store
indflydelse på salg af en børne- eller
ungdomsbog. Til gengæld betyder en
anmeldelse meget for anerkendelsen:
”Kritisk omtale er også god omtale, for
det betyder, at børnelitteraturen bliver
taget alvorligt. Og hvis ikke børnelitteratur
bliver taget alvorligt, så uddør den. Og så
betyder en anmeldelse jo, at redaktøren og
særligt forfatteren bliver helt vildt glade,
fordi de får noget anerkendelse for deres
arbejde.”
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Anmeldelsen og anerkendelsen
På Godsbanen i Aarhus skal Gunvor Ganer
Krejberg og Søren Jessen til at gøre klar til
et møde i Dansk Forfatterforenings
Aarhusgruppe, hvor de med jævne
mellemrum laver arrangementer for
forfattere og illustratorer.
Information møder dem på betongangen,
der fordeler stedets kreative værksteder.
Vi låser os ind i et mødelokale indrettet
med genbrugsmøbler og loppefund og slår
os ned i sofagruppen for at tale om, hvad
medieomtale betyder for forfattere, der
skriver for børn.
”Jeg synes, det betyder sindssygt meget.
Det kunne jeg mærke, da jeg selv skulle
ind på scenen,” fortæller Gunvor Ganer
Krejberg. Hun er formand for Dansk
Forfatterforening i Østjylland og forfatter
til Mirja-serien om alfapigen Mirja, der
indtil videre tæller tre bind. Det første
udkom for fem år siden.
”Anmeldelsen bliver også et apparat,
man kan bruge, når man skal ud til et
arrangement, og jeg tror, det har en
betydning for, om man som forfatter bliver
inviteret til arrangementer, at man har fået
en god anmeldelse.”

”For mig betyder anmeldelserne nok
mest for mit ego”
- Søren Jessen, forfatter og illustrator
Søren Jessen har skrevet for både børn
og voksne. Hans seneste grafiske roman
for børn, Vildnis og tropehjelm, om
drengen Vildnis, der vokser op i et miljø
præget af alkohol og voksensvigt, er én af
de bøger, der er blevet anmeldt i hele tre
aviser i den periode, undersøgelsen fra
Aarhus Universitet har set nærmere på.
Begge forfattere har udgivet deres bøger
på Gyldendal.

”Børnelitteraturen har jo det
grundlæggende problem, at det jo ikke er
børnene, der læser anmeldelserne. Det er
selvfølgelig heller ikke dem, der køber
bøgerne, men jeg kan nu heller ikke rigtigt
mærke på mit salg, om min bog har fået en
anmeldelse. For mig betyder
anmeldelserne nok mest for mit ego.”
”Det er også bare en måde at få noget
kvalificeret feedback på. For når man
sidder med det selv, er der jo ingen
feedback. Og anmeldelsen bliver også et
ret bastant bevis på, at nogen læser dem,”
siger Gunvor Ganer Krejberg. ”Især hvis
det er en anmelder, der har fingeren på
pulsen ift. børnelitteratur.”
Avisens ene anmelder
Flere dagblade har kun én anmelder af
børne- og ungdomslitteratur. Det mener
Nina Christensen godt kan være en
udfordring for den kvalificerede feedback,
anmeldelsen ifølge de to forfattere kan
give:
”Umiddelbart er det umuligt for én
person at være fagperson for både
billedbøger, ungdomsbøger, kapitelbøger,
den oversatte litteratur og graphic novels.
Det er et urimeligt krav at stille. Jeg
tænker særligt, at billedbøgerne og graphic
novels kommer i klemme ved, at der kun
er én anmelder, fordi den person ofte har
en litterær baggrund og ikke altid lige gode
forudsætninger for at skrive om
billedlitteratur.”

Noget andet end Instagram
Det er nu ikke, fordi børnebøgerne og
deres forfattere er afhængige af aviserne
alene til at få spredt budskabet om en ny
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børnebog. På nettet findes der næsten lige
så mange profiler og blogs målrettet
børnelitteraturen, som der findes priser og
festivaler til området. Her har forfatterne
desuden mulighed for at komme direkte i
kontakt med deres læsere og dele billeder
fra skriveprocessen helt uden om de
etablerede massemedier.
Ifølge Nina Christensen spiller avisen nu
stadig en stor og vigtig rolle for
børnebogen. Hun mener, at der er en
afgørende forskel på, om en børnebog

bliver vist frem på sociale medier eller i
avisen.
”Der er stor forskel på, om en bog bliver
udbredt via Instagram og blogs på nettet
eller i avisen. På nettet er det mere en form
for positiv annoncering. Det er ikke kritik.
Det, der er særligt ved dagbladsanmeldere
er, at de bliver redigeret, og det skaber en
kvalitetssikring. Og den redigerede kritik,
den har dagbladene så vidt jeg ved stadig
patent på. Det undrer mig, at de ikke i
højere grad ser det som en vare, de kan
tilbyde.”
Det er blevet bedre

Børne- og ungdomsbogsanmeldelser i tal
En undersøgelse fra Aarhus Universitet viser, at
der fra 1. september til 30. november 2018 var i
alt 49 anmeldelser i aviserne Information,
Politiken, Kristeligt Dagblad, Weekendavisen,
Berlingske og Jyllands-Posten.

Af de 49 anmeldelser stod Information for 7 af
dem. Politiken havde flest med et antal på 18,
mens Jyllands-Posten havde færrest med et antal
på 0.

Undersøgelser viser kun anmeldelser af nye
børne- og ungdomsbøger og ikke øvrige artikler
om børne- og ungdomslitteratur.

Af de anmeldte bøger var 3/4 danske.
Ca. 32 % af de anmeldte bøger er udkommet på
Forlaget Gyldendal

Tilbage i en gul sofa på Godsbanen i Aarhus
er Gunvor Ganer Krejberg og Søren Jessen
enige om, at jo flere anmeldelser, jo bedre,
også selv om anmeldelserne ikke
nødvendigvis har en betydning for salget af
deres bøger.
”Det skaber jo nogle diskussioner og noget
opmærksomhed, som både vi forfattere og
børnelitteraturen selvfølgelig er afhængige af,”
siger Søren Jessen.
Generelt oplever de to forfattere dog,
ligesom Nina Christensen, at anerkendelsen af
børnelitteraturen er blevet større de seneste år,
også selv om aviserne måske ikke skriver så
meget.
”Jeg oplever, at synet på børnelitteratur har
ændret sig meget,” siger Søren Jessen. ”Fra
70erne, hvor forfatteren Per Højholt sagde, at
børnelitteratur ikke kunne være kunst, til i
dag, hvor der er ret bred enighed om, at det
altså godt kan være det. Det tror jeg også
skyldes, at mange børnebøger i dag har
avancerede historier og handler om komplekse
problemer. Der er jo næsten ikke det, man
ikke kan skrive om for børn. Det, tror jeg,
betyder meget for hvordan man ser på det.”
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Foto: Gro Vase

Gunvor Ganer Krejberg, f. 1973
Forfatter
til Mirja-serien om alfepigen Mirja
Formand for Dansk Forfatterforening
i Østjylland
Sidste år modtog hendes seneste bog
Orla-prisen, hvor børn havde stemt
på den som den flotteste bog at kigge
i.

Søren Jessen, f. 1963
Debuterede i 1990 og har skrevet og
illustreret bøger for både børn og
voksne.
Har senest udgivet Vildnis og
tropehjelm, som er en grafisk roman
for børn.
Har bl.a. modtaget Kulturministeriets
Illustratorpris og modtaget flere
legater fra Statens Kunstfond.
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Når de voksne læser børnebøger

Børnebogskritik: Børn læser næppe aviser
for at finde ud af, hvad de skal låne på biblioteket.
Når børnelitteraturen vinder indpas på de
dyrt trykte sider, er det for et voksent publikum.
Tre dagbladsanmeldere fortæller om at anmelde
børnebøger for voksne avislæsere.
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Hvilke bøger skal Information anmelde?

Anita Brask Rasmussen
Information
Kulturjournalist
Anmelder og skriver om
børnelitteratur her på avisen
Uddannet journalist og har
studeret på masteruddannelsen i
Børnelitteratur på Aarhus
Universitet

Hvorfor skal Informations læsere læse om
børnelitteratur?
”Børnelitteraturen kan sige en del om,
hvad voksne forestiller sig om børn - hvad
vi synes, det er vigtigt, at børn skal gå op i,
og hvordan vi synes, børn opfører sig. Det
tror jeg er et interessant perspektiv for alle
mennesker at læse om. Og så er det jo tit
voksne, der vælger bøger til deres børn. De
fleste voksne vil jo rigtig gerne læse den
litteratur for deres børn, som de selv fik
læst højt, da de var børn, men nogle gange
mangler der også inspiration til, hvad man
som forældre eller bedsteforældre skal
vælge at læse for deres børn ud af alt det,
der bliver udgivet. Der synes jeg også, at
den børnelitterære kritik spiller en
væsentlig rolle”

”Der skal være et interessant perspektiv for
vores læsere at læse om. Det sker tit med
børnelitteratur, at det kun er den gode, der
bliver anmeldt, fordi man som anmelder
tænker: ”Det lyder spændende! Det vil jeg
gerne skrive om!” Men hvis man anmelder
en mindre god eller decideret dårlig
børnebog, kan der også være et interessant
perspektiv på, hvorfor bogen giver en
negativ oplevelse.

”Det er vigtigt, at det ikke kun bliver
en vurdering
af værket, men at det også bliver
spændende at læse om”
En af mine kolleger skulle for eksempel på
et tidspunkt anmelde en ny billedbog, der
hedder Dumme Donald bygger en mur i
børnehaven. Den handler om Donald, som
går i børnehave og ikke kan finde ud af at
opføre sig ordentligt over for de andre
børn. Det er selvfølgelig Donald Trump,
der er udgangspunkt for den figur, og den
skal nok få en masse købere, fordi der er
mange, der er enige om, at Donald Trump
er dum, og det vil de gerne fortælle deres
børn. De glemmer bare, at de samtidigt
fortæller deres børn, at det at være barn er
det samme som at være dum. Det synes jeg
er et ret interessant perspektiv at lægge på
en bog, der egentlig bare er en billedbog.
Så det er vigtigt, at det ikke kun bliver en
vurdering af værket, men at det også bliver
spændende at læse om.”
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også en form for forbrugeroplysning, jeg
har kørende.”

Steffen Larsen
Politiken
Politikens børnebogsanmelder

Har tidligere anmeldt børnebøger
for Aktuelt og beskæftiget sig med
børnelitterær kritik siden 1970erne

Hvorfor skal Politikens læsere læse om
børnelitteratur?
”Politiken er en kulturel avis. Vi dækker jo
alt muligt af mad, design, bøger – og
børnebøger. Og så har det jo været
børnebogens store problem, at forældre
mest køber bøger til deres børn, som de
selv har kendt som små, og som deres far
og mor måske også har kendt som små. Så
der er et efterslæb på måske 50 år i
børnebogsverdenen, selv om der også
udkommer en masse nyt. Det er der bare
ikke så mange, der opdager. Og det kan
Politiken bidrage til, at flere gør. Der er jo
ikke så meget plads til børnelitteraturen i
avisen, så jeg er nok en af de anmeldere,
der skriver kortest, for jeg vil hellere have
to korte historier end én lang. Det er jo

Hvilke bøger skal Politiken anmelde?
”Der er nogle bøger, der unddrager sig
spørgsmålet, om de skal anmeldes eller
ikke anmeldes. Det er de store
børnebogsforfattere som Kim Fupz
Aakeson og Kenneth Bøgh Andersen og
Louis Jensen. Og hvis forfatteren har gået
på Forfatterskolen for børnelitteratur er jeg
allerede positivt stemt, for den er et
mirakel. Man får jo også efterhånden en
vis næse for, hvad der er godt. Det er ikke
så meget de der overgearede, sjove,
letlæste bøger, som ofte er en del af en
uendelig serie, der bliver anmeldt.

”Det er jo også en form for
forbrugeroplysning, jeg har
kørende”

Selv går jeg en del op i billedbøger, fordi
de virkelig rykker med kreativitet og gode
tegnere og nogle mennesker, der tager
genren alvorligt og forsøger at udvide den.
De er også ofte dobbelttydige, så man kan
få en masse ting ud af dem, ved for
eksempel at se på hvordan sammenhængen
er mellem ord og billede. Hvis jeg var
skolelærer, er det sådan nogle bøger, jeg
ville kaste mig over i undervisningen.”
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Damian Arguimbau
Kristeligt Dagblad
Kristeligt Dagblads
børnebogsanmelder
Cand.mag. i litteraturvidenskab.
Har tidligere anmeldt bøger for
Weekendavisen, arbejdet som
redaktør på forlaget Carlsen og
selv udgivet flere børnebøger

Hvorfor skal Kristeligt Dagblads læsere
læse om børnelitteratur?
”Jeg synes, børnelitteratur er vigtigt på
mange måder. Der er jo det didaktiske i det
med, at hvis børn ikke læser, så bliver de
dårlige til det. Og så viser forskning også,
at litteraturlæsning kan være vigtigt for at
udvikle empati og forstå, hvordan andre
tænker. Men hvis ikke man forholder sig
professionelt til den som noget andet end
didaktik, så bliver den kedelig, er jeg
overbevist om. Børnelitteraturen er en
litteraturgenre på linje med alle andre. Jeg
synes mindst lige så godt, man kan
diskutere, hvorvidt aviserne bør skrive om
kriminallitteratur, for det er jo heller ikke
alle, der læser dét”

”Jeg synes mindst lige så godt, man
kan diskutere,
hvorvidt aviserne bør skrive om
kriminallitteratur”
”Og så mener jeg, at rigtig god
børnelitteratur med lige så god ret kan
læses af voksne, og meget af
børnelitteraturen bliver i virkeligheden en
del af vores kollektive forståelse og kultur.
For eksempel har Astrid Lindgrens
Brødrene Løvehjerte og Pippi
Langstrømpe haft en enorm indflydelse på
vores kultur og selvforståelse. Det har
kickstartet en hel ændring i opfattelsen af,
hvordan man ser på børn i det hele taget,
og hvad man kan tale med dem om. Så
børnelitteratur har også en potentielt stor
indflydelse på, hvordan man opfatter børn,
og hvordan man ser på sig selv som
kultur.”

Hvilke bøger skal Kristeligt Dagblad
anmelde?
”Bøger med substans. Jeg udvælger
primært de bøger, der har et mere
dybsindigt formål. De har som regel et
eller andet på hjerte, som ikke er ren
underholdning. Det behøver ikke at være
religiøst, selv om vi på Kristeligt Dagblad
selvfølgelig også anmelder bøger, der har
et religiøst sigte indimellem. Men der skal
være noget at sige om dem. De der helt
korte anmeldelser kan jeg ikke holde ud.
Så bliver det jo bare en bagsidetekst.”
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”Jeg synes næsten, man burde bandlyse det
ord, der hedder ungdomslitteratur”

Astrid Sihm Larsen 17 år (tv) og Karoline Tankevicius Lau 17 år (th) er værter på podcasten Young AdultS – YAS
og går til daglig i 1. g på hhv. Ørestads Gymnasium og Rysensteen Gymnasium. Foto: Astrid Sihm Larsen @yas_youngadults

Young Adult sniger sig i stigende grad ind i bogverdenen som erstatning for det,
vi engang kaldte ungdomslitteratur. Det er også den engelske betegnelse, Astrid
Sihm Larsen og Karoline Tankevicius Lau foretrækker at bruge i deres
bogpodcast.

Af Gro Vase
Nogle gange rammer forfattere hovedet på
sømmet, når de skriver for unge. Andre
gange er de helt ved siden af. Det er den
slags, Astrid Sihm Larsen og Karoline
Tankevicius Lau opsnapper og diskuterer i
podcasten Young AdultS eller bare YAS.

Selv er de begge 17 år og går i gymnasiet
i København. Ligesom hovedpersonerne i
de bøger, de læser, befinder de sig sidst i
teenageårene, på grænsen til voksenlivet.
Det er det, der sammen med deres glæde
ved bøger, har kvalificeret dem til at sidde
ved roret, når nye udgivelser bliver vendt
og drejet for åben mikrofon.
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Fælles for de fleste af bøgerne er, at de
går under den amerikanske
genrebetegnelse Young Adult eller YA.
”Vi vil gerne vise, hvad Young Adult er.
Jeg tror ikke, det er alle, der ved, at den
genre findes, fordi mange holder op med at
læse, før de er 13 år,” siger Astrid Sihm
Larsen.

Young Adult eller ungdomslitteratur?
Ifølge Astrid Sihm Larsen og Karoline
Tankevicius Lau kan genrebetegnelsen
Young Adult frem for det danske ord,
ungdomslitteratur være med til at skabe
mere seriøsitet omkring de bøger, der er
skrevet for unge. Mens Young Adult også
læses af voksne, oplever de nemlig, at
ungdomsbøger ofte bliver skåret over én
kam med bøger for børn.

På grænsen til voksenlitteratur
Det kan dog godt være svært at forklare,
præcist hvad en Young Adult eller en
ungdomsbog er.
”Vi talte om, at det var bøger for unge,
og som har en ung hovedperson, men der
er jo også folk i 30erne og 40erne, der
læser Young Adult, så det er jo ikke
rigtigt,” siger Karoline Tankevicius Lau.
En undersøgelse foretaget af Dansk
Biblioteks Center viste i 2014, at flere
voksne end unge under 18 år lånte
ungdomsbøger på biblioteket.
Grænserne for, hvornår noget er
ungdomslitteratur, og hvem der læser den,
er nemlig blevet mere flydende de seneste
år. Det fortæller Ayoe Quist Henkel, der er
lektor og ph.d. ved læreruddannelsen i
Silkeborg, hvor hun bl.a. forsker i
ungdomslitteratur.
”Det, man kan se inden for litteraturen er
en cross-over-tendens, hvor unge og børn
kan læse voksenlitteratur, og voksne kan
læse ungdomslitteratur,” fortæller hun.
”For eksempel er den amerikanske
Young Adult-forfatter, John Green, også
utroligt populær blandt voksne, mens børn
i 3. klasse også kan læse fantasybøger for
teenagere.”

”Det er, som om der er en grænse
mellem børnelitteratur og
ungdomslitteratur, men ikke mellem
ungdomslitteratur og
voksenlitteratur”
”Jeg synes næsten, man burde bandlyse
det ord, der hedder ungdomslitteratur,”
siger Astrid Sihm Larsen. ”Nede på mit
bibliotek står de bøger, jeg gerne vil læse,
sammen med bøger for 12-13årige. Det er,
som om alt, der ikke er billedbøger for helt
små børn, bliver kaldt ungdomslitteratur.”
”Ja, men når det også er voksne, der
læser Young Adult, er det faktisk mere,
som om der er en grænse mellem
børnelitteratur og ungdomslitteratur, men
ikke mellem ungdomslitteratur og
voksenlitteratur,” siger Karoline
Tankevicius Lau.
”Men man kan se, at Young Adult er på
vej frem. Der er også flere boghandlere,
der er begyndt at lave afdelinger, der
hedder det.”
Ifølge Ayoe Quist Henkel er ordet
Young Adult kommet ind i den danske
bogverden sammen med de mange
amerikanske bestsellere, der går under
betegnelsen. Og så er det en
markedsføringsstrategi fra forlagenes side
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om at give bøger for unge et bedre ry,
mener hun:
”Det er en måde at gentænke bøger med
en ung målgruppe. Der har været en
tendens til at se lidt nedsættende på
ungdomslitteraturen, som måske er
kommet til at lyde lidt skoleagtigt. Men
ungdomslitteraturen er jo lige så
mangfoldig som det, man kalder
voksenlitteratur.”

Litteratur er mere end papir
Det er også særligt amerikanske
bestsellere, Astrid Sihm Larsen og
Karoline Tankevicius Lau har kastet sig
over i YAS, men også danske udgivelser fra
Malene Sølvsten og Sarah Engell har været
under kærlig kritik.
Siden de for to år siden blev headhuntet
fra en ungdomslæseklub på Københavns
Hovedbibliotek og sprang ud som
bogelskende podcastværter i en alder af 15
år, har Københavns Kultur- og
Fritidsforvaltning overtaget produktionen
fra Københavns Biblioteker. Det har
betydet et brede fokus på ungdomsliv og kultur frem for bøger specifikt.
”Bøger er mega gode, og vi vil gerne
sprede budskabet,” siger Astrid Sihm
Larsen. ”Men vi vil jo også gerne ramme
nogle af dem, der ikke læser, og det gør vi
ved at udvide podcasten til andre emner.
Så hvis vi snakker om et eller andet emne,
så kan det være, vi også snakker om, hvad
for nogle bøger der handler om det.”

”Alle tror, vi ikke ser Netflix, fordi
vi også læser”
Selv om Astrid Sihm Larsen og Karoline
Tankevicius Lau elsker at læse og begge

har flere bøger ventende i kø derhjemme
på, at de får tid til at åbne dem, vil de
netop gerne vise, at litteratur ikke behøver
være begrænset til noget, der kan stå i en
bogreol.
Modsat mange voksne, der med jævne
mellemrum giver medierne skylden for
unges faldende læsehyppighed, tror de på,
at både film og sociale medier har en
positiv betydning for bogen.
”Forlagene er blevet rigtig gode til at
promovere deres ting, for eksempel på
Instagram. De er gode til at lave reklamer,
som gør, at man tænker ’uh, den må jeg
læse.’”
”Det, at der bliver filmatiseret så mange
bøger, tror jeg også, kan få folk til at læse
flere bøger. For så tænker de måske ’wow,
det er en god historie, det kan være, bogen
også er god’,” siger Astrid Sihm Larsen og
tøver så, da hun kommer i tanke om, at
hendes yndlingsbog, After, går i
biograferne lige nu. Den blev hun faktisk
ret skuffet over, fortæller hun.
”Men det er også den slags, vi snakker
om,” siger Karoline Tankevicius Lau.
”Bogen ift. filmen. Det er godt, at der er
flere medier.”

Flere medier motiverer læsningen
Det syn på medier kan Ayoe Quist Henkel
godt genkende fra sit arbejde med
ungdomslitteratur:
”Det er også helt klart en tendens, jeg
kan se - at det har en gennemslagskraft,
hvis en bog kommer som e-bog og lydbog,
og alt det liv, der er uden om bogen på
sociale medier og podcasts. Det er med til
at motivere for læsningen.”
Det er dog ikke altid den forventning,
Astrid Sihm Larsen og Karoline
Tankevicius Lau møder fra omverdenen.
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De har nogle gange mødt folk, særligt
journalister, der tror, at et forbrug af bøger
udelukker et forbrug af medier:
”Folk spørger altid, hvorfor vi ikke ser
Netflix.”
”Ja, alle tror, vi ikke ser Netflix, fordi vi
også læser.”

Bøger er ligesom hits
YAS-podcasten er nu engang en indikator
på, at man godt kan have et medieforbrug,
være gymnasieelev og entusiastisk Young
Adult-læser samtidigt.
Da podcasten blev startet af Københavns
Biblioteker, var konceptet, at
ungdomslitteraturen skulle diskuteres af
dem, den er skrevet til. For når det er
voksne, der skriver for unge, så bliver
bøgerne også et bud på, hvad voksne
forestiller sig, at unge vil læse. Nogle
gange er de forestillinger forkerte.
Astrid Sihm Larsen og Karoline
Tankevicius Lau er dog enige om, at
voksne forfattere er klart at foretrække til
YOUNG ADULT
Young Adult er en litterær genre, der
henvender sig til unge (fra ca. 14 år), men
som også bliver læst af voksne.
Bøgerne handler ofte om unge, der
gennemgår en udvikling mod at blive voksen.

at skrive bøger for unge end de unge selv.
Det kan de for eksempel se, når de læser
fanfiction på nettet, hvor ofte unge læsere
selv har digtet videre på deres
yndlingshistorier.
”Det bliver bare tit ret plat derinde, fordi
de putter ekstra meget romantik ind. De
tager jo alt det, de selv kan forestille sig
nu, men som de aldrig har prøvet. Voksne
forfattere ved mere, hvad der er realistisk,
fordi de har noget viden og nogle
erfaringer,” siger Astrid Sihm Larsen.
Den viden og de erfaringer om alt til
romantik til USA’s racekonflikter sætter
de to podcastværter i det hele taget pris på,
at der er nogen, der gider skrive ned. Og
de er glade for, at der bliver udgivet så
meget, så der altid er noget for enhver sag,
og altid en udgivelse at dykke ned i til den
næste podcastepisode.
”Vi føler os i det hele taget i ret gode
hænder hos de forfattere, vi har. Og der er
meget forskelligt, så det er ikke fordi, man
går og mangler noget,” siger Karoline
Tankevicius Lau. ”Det er faktisk lidt
ligesom med musik. Der bliver ved med at
komme nye hits.”
Eksempler på bøger, der har været
diskuteret i YAS:

Radio Silence af Alice Oseman
The hate u give af Angie Thomas
After af Anna Todd

Bøgerne kan både være realistiske eller have
overnaturlige elementer.

Valget af Sarah Engell

Betegnelsen bruges også om bl.a. film

Når ingen hører dig skrige af Stephanie Perkins
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Duften af bøger og drømmen om en bogreol

Foto: Camilla Pejtersen @born_og_boger

Reportage: Kristian F. Møller-boghandlen har samlet et stærkt læserkorps af
passionerede læsere mellem 12 og 16 år. Og de hjælper med at sælge bøger.
Af Gro Vase

Camilla Pejtersen har lagt karton, sakse og
tusser frem på bordet i Kristian F. Møllers
baglokale på Store Torv i Aarhus Midtby.
Hun beklager, at hun ikke har fået købt en
vandkande, men siger, at man bare kan
tage et glas vand i køkkenet. Til gengæld
er der disket op med chipsposer, der er
åbnet og placeret, så alle kan nå dem.
Det er igen blevet tid til at mødes i
#kfmungelæser, som er navnet på
boghandlens læseklub for 12-16årige og
det hashtag, de anbefaler bøger under på
Instagram.

Vigtige karakterer
”Vi har jo aftalt, at vi skulle tale om
karakterer i dag,” begynder Camilla
Pejtersen mødet, mens de sidst ankomne
lister ind ad døren og diskret finder en
ledig stol omkring bordet.
Nogle er her for første gang. Andre har
været med, siden Camilla Pejtersen i
forbindelse med sin fagprøve som
boghandlerelev sidste år begyndte at
rekruttere unge, der kunne hjælpe med at
forbedre butikkens ungdomsafdeling.
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”Plottet kan være noget lort, så
længe karaktererne er gode”
Det er vel at mærke ikke de tal, man får
for sin faglige præstation i skolen, hun
mener med karakterer. Det er
romankarakterer. Personer, man kan møde
i bøgerne fra Kristan F. Møllers
ungdomsafdeling og forelske sig i, være
misundelig på, se op til eller blive irriteret
på.
”For det kunne jeg fornemme sidste gang
betyder helt vildt meget for en bog,”
fortsætter hun. Så citerer hun en af
læseklubbens medlemmer for sidste gang
at have udbrudt: ”Plottet kan være noget
lort, så længe karaktererne er gode!”

Håndskrevne anbefalinger

”Du er den mest fantastiske pige. Jeg
nogensinde har mødt. Du er smuk og klog
og får mig til at grine mere end nogen
anden,” citeres ovenstående drømmefyr
for at have sagt til hovedpersonen i Anna
og det franske kys.
Bogmærkerne kommer til at sidde i de
eksemplarer, der står i butikken. Ideen er,
at kunden skal få mulighed for at se, hvad
andre unge synes om bogen, uanset om
kunden er en 14årig på jagt efter
læseinspiration eller en voksen på udkig
efter en gaveidé.
Det er grebet med at inddrage de unge
selv i salget af ungdomsbøger, der gjorde,
at Camilla Pejtersen modtog
Detailhandlens fagprøvepris. Bogen taber
nemlig ofte kampen om større børns
opmærksomhed. Særligt de 9-12årige har
tendens til at falde fra som læsere.

Snart sættes sakse og tusser i gang, og
kartonet på bordet forvandles til
bogmærker med håndskrevne noter om
nogle af de romankarakterer, som
boghandlens ungdomsbøger gemmer på.

Nu hænger diplomerne nu i butikken,
mens arbejdet med de unge er fortsat i
baglokalet.

Den lidt generte tavshed, som mødet ved
dets begyndelse bar præg af, er afløst af en
lystig summen omkring bordet, mens der
klippeklistres.

Mødet om litteraturen

”Kan man godt skrive, at han er en rigtig
drømmefyr?” Bliver der spurgt om den
fransk-britiske Étienne fra Stephanie
Perkins bestsellerroman Anna og det
franske kys. Det kan man godt, er der
enighed om.
Det er i bund og grund det, de handler
om. Hvad de unge selv synes, er godt ved
en bog, og hvad de gerne vil anbefale
andre. I dag skriver de om karaktererne.
Ord og citater fra bøgerne, der beskriver
deres personlighedstræk.

Hos Kristian F. Møller oplever de, at det er
bøgerne med anbefalinger i, der forsvinder
først fra hylderne, fortæller Camilla
Pejtersen. Projektet har dog ikke kørt
længe nok til, at de kan se, om
læseklubbens indsats reelt har haft en
indflydelse på salgstallet.
Det er nu heller ikke det, der fylder hos
læseklubbens unge medlemmer. Det er
mødet omkring litteraturen.
”I min dagligdag er der ikke så mange på
min alder, der læser,” fortæller 15årige
Ellen Marie Linnebjerg. Hun har været
med i læseklubben fra dens begyndelse.
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Foto: Camilla Pejtersen @born_og_boger

”Jeg har også venner, der siger, jeg
snakker alt for meget om bøger,” griner
hun. ”Så det er dejligt at komme herned,
hvor snakken kun går på bøger.”
Og dét gør den. Samtalen omkring
bordet er fyldt med læselyst, og der bliver
kun talt om bøger – om at titlen på John
Greens Skildpadder hele vejen ned
pludselig giver mening på en helt bestemt
side, om hvorvidt den amerikanske
bestseller Mig før dig er bedst på bog eller
film, eller hvem af fyrene i Malene
Sølvstens Ravnenes hvisken man skal
holde med.
”Alle hader Elias, men jeg elsker ham
altså,” bliver det ytret.

I Jane Austens fodspor
13årige Rosa Brask Christensen (i Bevar
Christiania-trøjen på billedet til venstre)
fortæller, at hun til sommer skal gå i Jane
Austens fodspor sammen med sin familie.
Hun hørte om #kfmunge læser gennem to
andre medlemmer, som hun kender fra et
skrivehold, hun går på, og som nogle
gange holder oplæsninger i boghandelen.

Rosa Brask Christensen læser hver dag,
hvis hun kan komme til det og kan bedst
lide bøger, der tager samfundets problemer
op, fortæller hun. Men også historiske
romaner, når de er gode. Og det er Jane
Austens:
”Jeg var på ferie med min familie sidste
år, og så havde jeg ikke fået nok bøger
med. Så lånte jeg en af min mors, som var
en Jane Austen-bog, og blev helt forelsket
i universet og personerne og sproget og
tiden, den foregår i.”
Siden har Rosa Brask Christensen læst
flere af Jane Austens romaner, og da
familien besluttede, at årets sommerferie
skulle gå til England, lagde de ruten efter
de steder, hvor den berømte
1800talsforfatter selv har færdedes.
”Det glæder jeg mig rigtig meget til,”
siger Rosa Brask Christensen.

”Derhjemme er det mig, der har
bogreolen”
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Glæden ved ord
15årige Ellen Marie Linnebjerg (i den røde
trøje på billedet til højre) sidder for enden
af bordet. Hun kan også godt lide Jane
Austen. Særligt karakteren Elizabeth fra
Stolthed og fordomme har optaget hende.
Når hun ikke læser til #kfmungelæser er
det i det hele taget mest de ældre bøger,
hun kaster sig over, når hun har tid.
Det gælder også store danske forfattere
som Herman Bang og Johannes V. Jensen.
Men det er ikke noget, hun finder i sine
forældres bogreol:
”Nej, derhjemme er det mig, der har
bogreolen.”
Ellen Marie Linnebjerg finder som regel
tid til bøgerne om aftenen, inden hun skal
sove, og nogle gange om eftermiddagen,
når hun er færdig med lektierne. Og så
læser hun også næsten altid på den 20
minutters bustur, hun har til og fra Kochs
Skole i Aarhus, hvor hun går i 9. klasse til
daglig.
Glæden ved den ældre litteratur handler
særligt om en glæde vej ord.
”Det er bare mega fedt at opdage nye ord
i bøger, som jeg ikke kender i forvejen, og
bliver nødt til at slå op. Nogle af ordene
bliver lige så stille inkorporeret i mit
sprog. For eksempel er jeg begyndt at sige
bekvemt ret meget.”

Amerikanske titler hitter
Ellers er det mest nyere, amerikanske titler
om unge på deres egen alder, der hitter
blandt læseklubbens medlemmer. Både i
butikkens ungdomsafdeling og blandt
læseklubbens medlemmer. Gerne dem,
hvor der er noget diversitet i forhold til
race, køn og seksualitet, uden at det bliver
alt for udpenslet. Det oplever de nogle

gange i de danske oversættelser. Derfor
foretrækker flere også at læse på engelsk.
”Så kan man også øve sit engelske
ordforråd samtidigt med.”
Der er ikke krav om at læse en bestemt
bog til hvert møde i læseklubben. I stedet
bliver der sat læsereksemplarer frem bag
kassen i butikken, som medlemmerne i
#kfmungelæser kan tage med hjem og
læse, når de indimellem lægger vejen forbi
Kristan F. Møller.
Nogle gange betyder det, at de får
muligheden for at læse en bog, de har
glædet sig til at læse, men som ikke er
udkommet endnu.

”Jeg har et salgsmål. Og det ved
de også godt”
Et stærkt læserkorps
Mødet lakker mod enden.
Bogmærkeproduktionen har vokset sig til
en bunke, der snart er klar til kommende
kunder. Camilla Pejtersen samler dem i en
plastiklomme.
Hun har i dag, hvad de fleste
boghandlere kunne drømme om: Et stærkt
læserkorps af unge, passionerede læsere,
der har taget læselysten med sig ind i
teenageårene. Og de hjælper hende med at
sælge bøger.
Det har også krævet sin indsats at skaffe
sådan et hold.
”I starten troede jeg, at hvis bare jeg
lavede et hashtag og var til stede på
Instagram, så skulle jeg nok lokke de unge
til. Men det er slet ikke det, det handler
om. De her unge elsker jo også bare duften
af bøger og drømmer om at få en kæmpe
bogreol.”
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Rekrutteringsarbejdet har i stedet
primært foregået gennem dansklærere i
folkeskolen, der kunne prikke til den ofte
eneste læseglade elev i klassen, eller på
gulvet i butikken ved at henvende sig til de
unge, der lagde vejen forbi.

primære motivation dog stadig tallene på
bundlinjen.
”Jeg har jo ikke noget læringsmål med
det her,” fortæller hun. ”Jeg har et
salgsmål. Og det ved de også godt.”

Selv om det også for Camilla Pejtersen
er fantastisk at se den læseglæde, som
mødet i #kfmungelæser skaber, er hendes

Camilla Pejtersen
Boghandler i Kristian F. Møller i
Aarhus
Er tidligere uddannet og har arbejdet
som pædagog
Har startet #kfmungelæser, hvor 1216årige læsere mødes i boghandelen,
taler om bøger og laver anbefalinger
af dem som på billedet til venstre

Bogmærkerne, der skal sættes i bøgerne Anna og det franske kys
af Stephanie Perkins, Radio Silence af Alice Oseman og Ravneringene
3 af Siri Petterson
Foto: Gro Johanne Vase

Fik sidste år Detailhandlens
Fagprøvepris for sit arbejde med at
inddrage de unge læsere i
udviklingen af butikkens
ungdomsafdeling

Børns læsning i dag
Børn læser mindre i fritiden, end de gjorde tidligere. Fra 2010-2017 faldt antallet
af børn, der læser flere gange om ugen med 5 %
Særligt børn i 5.-7. klasse falder fra som læsere

Børns primære inspirationskilder til læsning er film, venner og deres mor

Børn og unge bruger generelt mere tid på sociale medier end på at læse bøger
Kilde: Tænketanken Fremtidens Biblioteker: En generation af stærke læsere: Greb til læselyst.
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10
Produktspecifikke overvejelser
I henhold til studieordningen (Hjemmeside A) baserer produktet, dvs. de fire ovenstående
artikler, sig på specialets videnskabelige undersøgelse. Det gør det dels ved at fremlægge
perspektiver på, hvilken betydning genrens udbredelse og fremstilling i aviserne har for børneog ungdomslitteraturens status eller legitimitet, og dels ved at fremstille perspektiver på børneog ungdomslitteraturens forskellige afgrænsninger og vurderingskriterier og måder at formidle
den på.

Målgruppe og medie:
Med produktet ønsker jeg at henvende mig til en målgruppe, der:
-

-

Synes børns og unges læsning er vigtigt
Har en mere dannelsesorienteret end forbrugsorienteret tilgang til at læse om børneog ungdomslitteratur, jf. Kristensens udlægning af kulturjournalistikkens
formidlingsmæssige roller (2001)
Interesserer sig for litterær kritik
Interesserer sig for mediernes indvirken på kultur og samfund

Med disse punkter kunne det på den ene side være oplagt at bringe artiklerne i et fagblad for
børne- og ungdomslitteratur, eftersom man kan forestille sig, at formidlere af børne- og
ungdomslitteratur vil have en interesse i at læse om de perspektiver, artiklerne fremlægger.
Ikke desto mindre omhandler specialet netop børne- og ungdomslitteraturens plads i avisen, og
på baggrund heraf har jeg valgt at bringe det i en omnibusavis for over for dennes læsere at
gøre opmærksom på betydningen af børne- og ungdomslitteraturanmeldelser i avisen.
Blandt aviser har jeg haft overvejet Jyllands-Posten, fordi de ikke havde nogen børne- og
ungdomslitteraturanmeldelser, og produktet kunne blive en løsning på det. Ved valg af denne
avis vil jeg dog ikke være sikker på at ramme den ønskede målgruppe.
Jeg har imidlertid valgt Informations Bogtillæg, som udkommer ugentligt med en stor
mængde litterære anmeldelser. Derfor må det antages, at målgruppen hertil har en interesse for
litteratur og litterær kritik. Desuden har avisen før haft temaer om børnelitteratur i avisen,
senest 26.11.2018, hvilket viser, at de ikke er bange for at afsætte lidt spalteplads om
børnelitteratur over for en målgruppe, der vel at mærke ikke er børn. Samtidigt viste den
kritiske diskursanalyse, at Information, om end der ikke var så mange, i høj grad vægter en
kulturjournalistisk funktion som dannende over for læseren. Yderligere har Informations
litteraturredaktør, Peter Nielsen, udtalt i avisen, at tillægget skal være ”stedet for den mest
påtrængende intellektuelle samtale om de kulturelle og samfundsmæssige emner, der optager
vores tid” (Hjemmeside B). Det vurderer jeg, at ovenstående målgruppedefinitioner og
kildernes både akademiske og erfaringsbaserede tilgange til emnet børne- og
ungdomslitteratur, der vel at mærke, som specialet indledningsvist påpeger, er noget der i den
63

grad optager vores tid, lever op til. I produktets emnebeskrivelse er jeg opmærksom på, at det
kan virke farvet, at det udtrykkes, at det er vigtigt, at børn læser. Pga. placeringen i bogtillægget
og kildernes efterfølgende udsagn vurderer jeg dog, at det godt kan antages, at Informations
Bogtillæg og deres læsere er enige i det udsagn, at litteratur er vigtigt. Samtidigt er ytringen
hverken farvet af politiske overbevisninger eller er bestemte børne- eller ungdomslitteratursyn.
I det følgende vil jeg fortælle, hvordan de fire artikler er integreret med specialets akademiske
del, hvordan de falder inden for de ønskede rammer af medie og målgruppe, samt mine
overvejelser om vinkel, fortælleform, kilder og etiske/juridiske overvejelser. Hver beskrivelse
vil starte med en vinkelsætning.

Artikel 1: Professor: Børnelitteraturen har brug for avisernes kritik
Jeg vil fortælle, at aviserne spiller en rolle for børne- og ungdomslitteraturens status ifølge
både ekspert- og partskilder.
Det vil jeg fortælle, fordi undersøgelsen viser, at kun en meget lille andel af nye børne- og
ungdomsbøger bliver anmeldt, hvilket rejser spørgsmålet om bøgernes relevans i avisen.

Artiklen baserer sig på specialets akademiske del ved at tage direkte udgangspunkt i flere af
den kvantitative indholdsanalyses resultater. Derudover anvendes professor i børnelitteratur,
Nina Christensen, hvis arbejde med børnelitteratur specialet også bygger på, som ekspertkilde.
Det giver mulighed for at diskutere nogle af de samme ting, som specialet havde til formål.
Samtidigt giver artiklen mulighed for at vise avisernes betydning for forfatterne og en
forlagsredaktør, som specialet pga. dets afsenderperspektiv på anmeldelserne ikke havde
mulighed for.
Mht. artiklens formidlingsmæssige for har den først og fremmest til formål at bringe
undersøgelsens nye tal. På den måde får formidlingen karakter af en nyhedsartikel. Nyheden
nuanceres ved inddragelsen af forskellige kilder og bl.a. reportageelementer i mødet med
forfatterne, som bruges til at skabe flow i artiklen i overgangene mellem forfatterne,
undersøgelsens tal og de andre kilders udsagn. Artiklens faktabokse har desuden til formål på
simpel vis at fremlægge og overskueliggøre de tal, artiklen refererer til, og dermed øge artiklens
læsbarhed over for læseren. Billedet er med for at sætte ansigt på de forfattere, der deler deres
erfaringer, og samtidigt støtte op om artiklens få reportageelementer, der derfor bidrager til at
styrke læserens forestilling af mødet med dem.
Udover at ekspertkilden Nina Christensen som professor i børnelitteratur er oplagt til at give
et overblik over børnelitteraturens status i dag i samspil med avisernes dækning, har jeg ønsket
at få en udtalelse fra det mest omtalte forlag i undersøgelsesperioden. Jeg kunne også have
valgt at tale med en redaktør fra et forlag, der sjældent får medieomtale, men da jeg ønskede at
tale med et forlag, der har en vis erfaring med medieomtale, faldt valget på børnebogsredaktør
Mette Nejmand. Det samme gør sig gældende med de to forfattere, der ligesom Mette Nejmand
er partskilder, men samtidigt kan give deres personlige erfaringer med at blive anmeldt i
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forlængelse af, at Mette Nejmand siger, at en anmeldelse betyder mest for forfatteren, som
bliver glad. Eftersom forlagsredaktøren kommer fra Gyldendal, har jeg også valgt to forfattere,
der bliver udgivet på Gyldendal, og som også har en vis erfaring med at blive anmeldt, da det
ellers ville være vanskeligt for dem at udtale sig. På den baggrund kan man sige, at de fire
kilder besvarer, hvad avisernes anmeldelser betyder på makro-, meso- og mikroniveau.
Interview med Nina Christensen og Mette Nejmand er foretaget over telefon. Interview med
de to forfattere er foretaget ved et fysisk møde på Godsbanen i Aarhus.
Af etiske overvejelser har jeg tænkt på, om ønsket om at fortælle, at ”aviserne har en
betydning for børne- og ungdomslitteraturens legitimitet” kan virke for holdningsbaseret. Jeg
kunne have valgt at inddrage en litteraturredaktør på en af aviserne, men eftersom tallene om
avisernes børne- og ungdomsbogsanmeldelser og Nina Christensens kritik af dem netop er
bragt i én af de aviser, undersøgelsen omfatter, har jeg valgt at udelade dette. At aviserne
bringer hendes kritik, kan således på den ene side ses som et udtryk for selvkritik. På den anden
side argumenterer den for børnelitteraturens plads i avisen, hvilket jeg er bevidst om, godt kan
være lidt ”ananas i egen juice” i et litteraturtillæg, der netop har valgt at give spalteplads til
børne- og ungdomslitteraturen.

Artikel 2: Når de voksne læser børnebøger
Jeg vil fortælle, at forskellige børnebogsanmelderne har forskellige opfattelser af, hvorfor de
skal anmelde børnelitteratur til voksne avislæsere, og hvad for noget de skal anmelde.
Det vil jeg fortælle, fordi en anmeldelses af en børnebog også afhænger af det syn på
børnelitteraturen, der ligger bag, og det kan artiklen bidrage til at sætte fokus på.

Artiklen lægger sig i forlængelse af den akademiske dels kritiske diskursanalyse, hvor
forskellige syn på og forskellige vurderingskriterier af børnelitteratur og ungdomslitteratur
kommer til udtryk. I stedet for at inddrage analysen har jeg af hensyn til artiklens
formidlingsmæssige form og læsbarhed ladet anmelderne udtale sig selv. Hermed lægger
artiklen sig også i forlængelse af specialets afsenderperspektiv. I forlængelse af ovenstående
artikel har denne artikel desuden til formål også at give aviserne og anmelderne, der også
kæmper på stoffet på aviserne, en stemme. Det er også forklaringen på, hvorfor denne artikel
bringes i umiddelbar forlængelse af den første.
Jeg er bevidst om, at ikke alle aviser er repræsenteret. Kilderne til denne artikel er valgt på
baggrund af, at de både selv anmelder og udvælger bøger til anmeldelse på det dagblad, de er
ansat, eftersom de skal kunne svare på spørgsmål om begge dele. Selv om alle kilder er
partskilder, har jeg pga. artiklens vinkel og formidlingsmæssige form valgt at lade dem stå for
sig selv uden at inddrage f.eks. ekspertkilder. Samtidigt får anmelderne dog også karakter af
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erfaringskilder, eftersom de fortæller om at anmelde ud fra en erfaringsbaseret tilgang til mødet
og formidlingen af børne- og ungdomslitteraturen. Desuden har jeg sikret mig, at både de, der
bringer korte og lange anmeldelser er repræsenteret, hvormed specialets inddeling i to
overordnede prioriteringer af børnelitteraturanmeldelser kommer til udtryk. Alle interviews er
foretaget over telefon.
Som det gjorde sig gældende ved artikel 1, har jeg også her haft mine etiske overvejelser om,
at Information ved at bruge deres egen børnebogsanmelder som én af de tre kilder, også
promoverer sig selv. Dog har jeg vurderet, at det ville være mærkeligt, at Informations egen
anmelder ikke var repræsenteret, eftersom emnet avisernes børnelitterære kritik også
omhandler Information.

Artikel 3: ”Jeg synes næsten, man burde bandlyse det ord, der hedder
ungdomslitteratur”
Jeg vil fortælle, at Astrid og Karoline foretrækker at bruge Young Adult frem for det danske
ord ungdomslitteratur, der ofte bliver skåret over én kam med børnelitteraturen.
Det vil jeg fortælle, fordi Young Adult i stigende grad vinder frem som en erstatning for
begrebet ungdomslitteratur. Artiklen giver et bud på hvorfor.

Arbejdet i analysens videnskabelige del har taget udgangspunkt i en afgrænsning af, hvad
børnelitteratur og ungdomslitteratur er. Samtidigt viser specialets teori, at grænserne imellem
børnelitteratur, ungdomslitteratur og voksenlitteratur i stigende grad er flydende. Det viser
denne artikel med fokus på Young Adult-genren, der i stigende grad vinder frem, og netop
befinder sig på grænsen mellem børnelitteratur og voksenlitteratur. Mens jeg i specialet har
taget udgangspunkt i Ayoe Quist Henkels teoretiske afgrænsning af, hvad ungdomslitteratur
er, bruger jeg i denne artikel bl.a. også en afgrænsning med udgangspunkt i de unge selv.
Jeg har struktureret samtalen ud fra et interview med de to piger, der har podcasten Young
AdultS eller YAS, som selv er 17 år og foretrækker dét ord frem for ungdomslitteratur.
Eftersom de laver en podcast om ungdomslitteratur, falder artiklen samtidigt ind under
bogtillæggets tema om børne- og ungdomslitteraturformidling. Løbende får jeg Ayoe Quist
Henkel til at kommentere på deres udsagn, hvilket både skaber flow i artiklen og bringer Young
Adult-tendensen op på et mere generelt niveau, så artiklen undgår kun at skildre de to pigers
subjektive oplevelser af genren. Artiklen er samtidigt suppleret med faktabokse, der forklarer,
hvad Young Adult er, eftersom jeg antager, at det ikke er alle af Informations læsere, der ved,
hvad der kendetegner genren. Jeg har desuden valgt at fremhæve nogle af de bøger, de unge
taler om i programmet for at eksemplificere genren og give en yderligere forståelse for, hvad
den er. Dermed leverer artiklen også et bud på en måde at sætte fokus på nye børnebøger med
udgangspunkt i de unge selv. Interviewet med Astrid og Karoline har fundet sted ved et fysisk
møde. Det efterfølgende interview med Ayoe Quist Henkel har fundet sted over telefon.
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Jeg har kontaktet de to partskilder, Astrid og Karoline, gennem deres producer/tilrettelægger,
som på vegne af mig har spurgt dem, om de ville være med. Dermed har jeg sikret mig, at de
gerne må udtale sig på vegne af podcasten. Jeg har også fået tilladelse til at bruge billedet, som
er fra deres Instagram.

Artikel 4: Duften af bøger og drømmen om en bogreol
Jeg vil fortælle, at de unge i Kristian F. Møllers læseklub, #kfmungelæser, har en stor passion for
litteratur, som de bruger til at hjælpe med at sælge bøger med boghandler Camilla Pejtersen i
boghandlen Kristian F. Møller.
Det vil jeg fortælle, fordi mange børn holder op med at læse i 9-12årsalderen, til manges og i
særdeleshed boghandlernes store bekymring. Artiklen viser nogle unge, der stadig gider at læse ind i
teenageårene.

Denne artikel har til formål at præsentere dem, det handler om: Børn og unge som læsere.
Derudover viser den nogle unges egne vurderingskriterier, f.eks. karaktererne. Ved at give de
unge en stemme skabes et modspil til avisernes magt til gennem deres anmeldelser at
”blåstemple”, hvad den gode børne- og ungdomslitteratur er – og hvad den skal kunne. Artiklen
giver dermed også mulighed for at inddrage et modtagerperspektiv på emnet.
Artiklen er en reportage, som er foregået ved et møde i #kfmungelæser. Reportagen har til
formål at vise stemningen ved mødet omkring litteraturen og derigennem at vise de unges
vurderingskriterier og motivation for at læse. Reportageelementerne veksler mellem de unge,
Camilla Pejtersens projekt med dem i boghandlen og to nærbilleder af to af deltagerne.
Reportagen er suppleret med faktabokse, der fortæller om hhv. Camilla og børns læsning, som
er faldende. Sidstnævnte er også med henblik på at sætte læsningen i perspektiv og dermed
også levere et bud på, hvordan læseglæde kan motiveres – og i dette tilfælde bruges til at sælge
bøger. Dermed falder reportagen også ind under bogtillæggets tema om litteraturformidling –
her i en mere kommerciel sammenhæng.
Boghandler Camilla Pejtersen og hendes læseklub i Kristian F. Møller er valgt, fordi Camilla
Pejtersen har modtaget en pris for sit arbejde med at inddrage børn og unge selv i boghandlens
litteraturformidling. På baggrund af samtale med de unge i læseklubben har jeg valgt at lave et
nærbillede af Ellen og Rosa, fordi jeg vurderede, at de havde nogle interessante perspektiver
på læsning, som måske – tallene om børns læsning taget i betragtning – ikke er forventeligt af
to piger på hhv. 15 og 13 år.
Ved at inddrage en gruppe på 12-16årige risikerer jeg vel at mærke, at artiklen i forlængelse
af artikel 3 bliver endnu en artikel om unge, der læser. Derfor har jeg været opmærksom på at
vinkle den anderledes: Mens artikel 3 har til formål at vise, hvad ungdomslitteratur er og
genrens udvikling, har denne artikel som sagt til fordel at repræsentere de unge, der læser, og
deres vurderingskriterier og motivation. Eftersom læsere har det med at falde fra i en alder af
9-12, har jeg samtidigt ønske at vise nogle af de unge, der har taget et aktivt valg om at blive
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ved med at læse, og som formår at være refleksive omkring det, af hensyn til artiklens
perspektiver.
Eftersom de to unge læsere, jeg nævner med navn i reportagen, er hhv. 15 og under 15 år, har
jeg sikret mig, at det er i orden med deres forældre, at de medvirker. Camilla Pejtersen har
desuden givet tilladelse til at lave reportagen, og jeg har efter mødet haft telefonisk kontakt
med Ellen Marie og Rosa for at sikre mig, at det, de sagde på mødet, var korrekt og gerne må
viderebringes uden for læseklubbens rammer. Eftersom Camilla Pejtersen er en partskilde, der
som det også fremgår af artiklen, har et salgsmål, har jeg i udarbejdelsen af reportagen forsøgt
at være opmærksom på, at reportagen ikke skulle fremstå som reklame for hendes projekt.
Derfor har Ellen Marie og Rosas erfaringsbaserede perspektiver som læsere været essentielt,
ligesom jeg har været opmærksom på at synliggøre i artiklen, hvad projektet handler om, og
hvilket mål det har.
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Bilag 1: Oversigt over udgivelser

Udgivelser af børne- og ungdomsbøger hos forlaget Gyldendal i 2018:

Forfatter

Titel

Line Kyed Knudsen-

Pigerne fra Nordsletten 5 - Dragekongen

UdgaveOplag
Udgivelsesdato
1
1
08-012018
Jeff KinneyWimpy Kid 10 - Old School
1
1
18-012018
Jessica TownsendNevermoor 1 - Morrigan Crows magiske prøvelser
1
1
30-012018
Kim Fupz Aakeson;Sofie
Stur stur nummer
1
1
01-02Louise Dam2018
Trine BundsgaardFrede og Selma 2 Frede vil ikke være med til mandag
1
1
13-022018
Trine BundsgaardFrede og Selma 1 Frede og Selma og et ret højt træ
1
1
13-022018
Evelyn SkyeZarens skæbne
1
1
15-022018
Pia Olsen;Karen GlistrupFar, mor ... og børn
1
1
26-022018
Tina Sakura Bestle;Hanne
Bette og Bjerg - Bjerget af kager
1
1
02-03Bartholin2018
Tina Sakura Bestle;Hanne
Bette og Bjerg - Rumtænnisten
1
1
02-03Bartholin2018
Åsa KarsinBølle 1 - Bølle flytter ind
1
1
05-032018
Bobbie PeersWilliam Wenton 2 - William Wenton & Kryptalportalen
1
1
05-032018
Kirsten Sonne HarildAlt for dig
1
1
05-032018
Martin Glaz Serup;Lars Vegas Huset på havets bund
1
1
05-03Nielsen2018
Åsa KarsinBølle 2 - Bølle begynder i skole
1
1
05-032018
Kim Fupz Aakeson;Kathrina
Mig og min mor og Emilie og Emilies far
1
1
06-03Skarosá2018
Ida-Marie RendtorffStemmetyven 1 - Pigen med de to ansigter
1
1
08-032018
Tomas Lagermand LundmeHad mig, elsk mig
1
1
08-032018
Kerry DreweryDag 7
1
1
13-032018
Lars MæhleBørnehavekrimi: Hvem har gået med sko indenfor?
1
1
14-032018
Lars MæhleBørnehavekrimi: Hvem har taget brillerne?
1
1
14-032018
Joe AbercrombieDet Splintrede Hav 2 - Den halve verden
1
1
15-032018
Søren JessenAlt på spil
1
1
15-032018
Rasmus Juul;Maria RørbækMin egen ABC-kuffert med dyr
1
1
16-032018
Nana TorpStopmotion Lab
1
1
22-032018
Andy GriffithsEn nu-kan-den-da-ikke-blive-større træhule på 52 etager
1
1
30-032018
Rasmus Bregnhøi;Alberte
Allerbedste Betty
1
1
03-04Winding2018
Louis JensenManden med nøglehullerne. 18 magiske fortællinger
1
1
05-042018
GyldendalGodnat og goddag
1
1
12-042018
Jakob Martin StridHer er Mimbo Jimbo
1
1
17-042018
Kim LangerRobinSamse og rejsen til Jordens indre
1
1
18-042018
Jenny McLachlanLadybirds 3 - Solstik
1
1
23-042018
Jannie Schjødt KoldVi vil ud!
1
1
26-042018
Jan Solheim;Kasper HoffDrengen, der fik ting i hovedet 2 - Guld på hjernen
1
1
30-042018
Sabine LemireMira 2 - Mira. #husbåd #far #kærlighed
1
1
04-052018
Marianne Iben HansenLille Frøken Pingelpot
1
1
08-052018
Trine BundsgaardTilde 1 - Overlevelsesguide til det perfekte liv ( ... eller måske til
1
1
08-05komplet kaos)
2018
Trine BundsgaardTilde 2 - Kærlighedskarrusel for fuld skrue (... eller sådan får du ikke
1
1
08-05en kæreste)
2018
Tina Sakura Bestle;Teddy
Bezunk og egernet
1
1
09-05Kristiansen2018
Kasper HoffUniversets helte 3 - Den evige smertes tinde
1
1
14-052018
Cassandra ClareMørkets magi 2 - Skyggernes Herre
1
1
17-052018
Joy LieberkindNår man kalder på døden
1
1
23-052018
Benji DaviesBedstefars ø
1
1
23-052018
John FlanaganVåbenbrødre 7 - Vulkanøen
1
1
23-052018
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British Library-

Harry Potter: En rejse gennem magiens historie

1

1

Karen Borch-

På flyvetur med Alf og Dora

1

1

24-052018
25-052018
31-052018
31-052018
04-062018
06-062018
07-062018
07-062018
11-062018
13-062018
14-062018
15-062018
18-062018
18-062018
20-062018
29-062018
02-082018
06-082018
07-082018
16-082018
20-082018
20-082018
23-082018
30-082018
30-082018
04-092018
06-092018
12-092018
14-092018
14-092018
15-092018
18-092018
18-092018
21-092018
21-092018
26-092018
28-092018
01-102018
01-102018
01-102018
08-102018

StineStregen-

Lilla og Løve bliver aldrig syge

1

1

StineStregen-

Lilla og ... hvor er løve?

1

1

Camilla Skovgaard-

Ro på

1

1

Malene Sølvsten-

Verden styrter

1

1

Teri Terry-

Mørkt stof 2 - Afsløring

1

1

Jeff Kinney-

Wimpy Kid 11 - Katastrofekurs

1

1

Anne Lise MarstrandJørgensenJakob Martin Strid-

Havpaladset

1

1

Lær engelsk med Mimbo Jimbo

1

1

Kirsten Sonne Harild;Inger
TobiasenMarianne Iben Hansen-

Willis weekendbog

1

1

Kroppen. Rim og mirakler

1

1

Matthew J. Kirby-

1

1

Gayle Forman-

Assassin's Creed - Last Descendants: De sidste efterkommere (3) Gudernes skæbne
Jeg er faret vild

1

1

Mac Barnett;Jory John-

Balladeklubben 3 - Helt ude i skoven

1

1

Sarah J. Maas-

Et rige af vinger og kaos

1

1

HuskMitNavn-

Mal med HuskMitNavn

1

1

Astrid Lindgren-

Pippi Langstrømpe Tullahop

1

1

Jenny McLachlan-

Ladybirds 4 - Stjerneskud

1

1

Siri Melchior;Kim Fupz
AakesonTrine Bundsgaard-

Jørgen og Else laver et menneskebarn eller to

1

1

Frede og Selma 3 Selma og mørket og en blød, sort kat

1

1

Kim Langer-

RobinSamse på Skatteøen

1

1

Jakob Martin Strid-

Da Mumbo Jumbo blev kæmpestor

1

1

Sebastien de Castell-

Spellslinger 2 - Sorteskyggen

1

1

J. K. Rowling-

Meget gode liv

1

1

Jakob Martin Strid-

Strid Familiekalender 2019

1

1

Søren Jessen-

Vildnis og tropehjelm

1

1

Gunvor Ganer Krejberg-

Mirja 3 - Skovens gåder

1

1

Louise O'Neill-

Skabt for dig

1

1

Oliver Jeffers-

Hvordan fanger man en stjerne?

1

1

Malene Sølvsten-

Ravnenes hvisken - bog 3

1

1

Joe Abercrombie-

Det Splintrede Hav 3 - Den halve krig

1

1

Sophie Souid-

Alf og Bjørn redder verden 1: Død over Tandfeen

1

1

Robert Muchamore-

Rock War 4 - Hård landing

1

1

Ida-Marie Rendtorff-

Stemmetyven 2 - Slangegraven

1

1

Oliver Jeffers;Drew Daywalt-

Den dag farverne kom hjem

1

1

Jujja Wieslander-

Mor Muh leger sommer

1

1

Bobbie Peers-

William Wenton 3 - William Wenton og Orbulatoragenten

1

1

Sara Ejersbo-

Pigeliv 1 - Klassens dronning

1

1

Tove Jansson-

Mumi og den store vinterfest

1

1

Ole Lund Kirkegaard-

Gummi-Tarzan og andre historier

1

1

Andy Griffiths-

En ikke-godkendt-af-byggetilsynet-træhule på 65 etager

1

1

Jeff Kinney-

Wimpy Kid 12 - Rejsefeber

1

1

Annie Bahnson-

Helt som de andre

1

1

Kasper Hoff-

Universets helte 4 - Det stærkeste våben

1

1

Siri Melchior;Kim Fupz
AakesonSiri Melchior;Kim Fupz
AakesonHalfdan Rasmussen-

Lili syr en ting

1

1

Lili graver en fælde

1

1

Jeg vil tælle stjernerne og andre børnerim

1

1

Kim Fupz Aakeson;Niels Bo
BojesenWulffmorgenthaler-

Vitello. 24 julehistorier

1

1

Mugge og hans mærkelige hjerne

1

1

11-102018
12-102018
16-102018
17-102018
18-102018
18-102018
23-102018
24-102018
25-102018
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Sofie Frøysaa;Ulrikke Falch-

Jenteloven. Feministisk førstehjælp

1

1

Teri Terry-

Mørkt stof 3 - Udvikling

1

1

Rasmus Bregnhøi;Peter
NordahlKim Fupz Aakeson;Kamila
SlocinskaCaroline Sjøgaard-

Ib sniger sig ud til en zombie

1

1

Krapyl

1

1

Ida og Elvis

1

1

Lin Hallberg-

RAP-klubben 16 - Fuld galop, Sigge

1

1

Gyldendal-

Min egen kuffert med rim og remser for de små

1

1

Marta Breen-

Kvinder i kamp

1

1

J. K. Rowling-

Fantastiske Skabninger - Grindelwalds forbrydelser

1

1

Victoria Aveyard-

Red Queen 4 - Tordenkrig

1

1

Flemming Quist Møller-

Kong Gulerod og Tudeprinsessen og 7 andre eventyr

1

1

Sanni Maria Pedersen
Korsgaard-

Min egen kuffert om kroppen for de små

1

1

25-102018
26-102018
29-102018
01-112018
02-112018
05-112018
13-112018
20-112018
28-112018
05-122018
05-122018
14-122018

Udgivelser af børne- og ungdomsbøger hos forlaget Høst & Søn i 2018:

Kategori
Forfatter
Billedbøger Anne Sofie Hammer

Titel
Serie
Magda. Far spørger, om du vil tage flødeboller med Mageløse Magda

Udgivelsesdato
02-02-2018

Billedbøger Bjørn F. Rørvik

De tre Bukke Bruse i skole

05-01-2018

Billedbøger Ida Jessen & Hanne Bartholin

Carl er sød

Carl-bøgerne

23-02-2018

Billedbøger Ida Jessen & Hanne Bartholin

Carl er gul

Carl-bøgerne

23-02-2018

Billedbøger Ida Jessen & Hanne Bartholin

Carl er Carl

Carl-bøgerne

15-06-2018

Billedbøger Ida Jessen & Hanne Bartholin

Carl er gavmild

Carl-bøgerne

21-09-2018

Billedbøger Jakob Brodersen & Pernille EngsigLiv. Den fantastiske historie om evolution
Eskildsen
Billedbøger Jory John & Benji Davies
Jeg har jo sagt kom hjem!

26-10-2018
And & Bjørn

20-02-2018

Billedbøger Kamilla Wichmann & Birgitte
Den fnuggede himmel-pop-trompet
Krogsbøll
Billedbøger Klaus Hagerup & Lisa Aisato Njie Pigen som ville redde bøgerne
Solberg
Billedbøger Mette Eike Neerlin
Tomat

31-08-2018

Billedbøger Synne Lea & Stian Hole

Du og jeg

06-04-2018

Børnebøger Anne Sofie Hammer

Magda. Må jeg få mit gulvtæppe med hjem til mor? Mageløse Magda

14-09-2018

Børnebøger Anne Sofie Hammer

Villads fra Valby som dyrepasser

01-06-2018

Børnebøger Anne Sofie Hammer

Villads fra Valby Malebog

Børnebøger Anne Sofie Hammer

Villads fra Valby skyder året i gang

Børnebøger Bent Haller

Djævelen i dammen

Børnebøger Camilla Wandahl

Veninder for altid 8. Melika

Børnebøger Christel Amundsen (red.)

Dyr. Historier, rim og sange fra skattekisten

Børnebøger Dorte Roholte

Drengehjemmet - Mørke Møder

Drengehjemmet

11-05-2018

Børnebøger Dorte Roholte

Drengehjemmet - Kolde Kys

Drengehjemmet

11-10-2018

Børnebøger Gunnar Nyborg-Jensen

De små synger - Godnatsange

Børnebøger Gunvor Reynberg

Os i 3.U The Movie

Os i 3.U

26-04-2018

Børnebøger Jennifer Bell

De ualmindelige - Det rygende timeglas

De ualmindelige 2

02-02-2018

Børnebøger Jennifer Bell

De ualmindelige - Det frosne teleskop

De ualmindelige 3

31-08-2018

Børnebøger Jesper Wung-Sung

Alfred og gabestokken

Børnebøger Joanna Nadin

Mille Møgunge - blander sig i alt

Mille Møgunge 3

09-10-2018

Børnebøger Joanna Nadin

Mille Møgunge - bager en gave

Mille Møgunge 4

09-10-2018

Børnebøger John Kenn Mortensen

Små onde svin

26-01-2018

Børnebøger Kenneth Bøgh Andersen

Lysets hjerte

08-06-2018

Børnebøger Kenneth Bøgh Andersen

Jagten på julemandens latter

05-10-2018

Børnebøger Lars Daneskov

Godnat og sjov godt

Børnebøger Lars Daneskov

Stenfjæs

Stenfjæs

25-05-2018

Børnebøger Liz Pichon

Tom Gates 6 - Ekstra fede ting (not)

Tom Gates

01-06-2018

Børnebøger Liz Pichon

Tom Gates 7 - En lille smule heldig

Tom Gates

11-09-2018

Børnebøger Liz Pichon

Tom Gates 5 er totalt suveræn (til det meste)

Tom Gates 5

09-02-2018

Børnebøger Lone Elmstedt Bild

Hvis bare det var en drøm

23-08-2018
19-01-2018

Villads fra Valbybøgerne
Villads fra Valbybøgerne
Villads fra Valbybøgerne

01-06-2018
22-10-2018
12-01-2018

Veninder for altid

14-06-2018
31-10-2018

11-10-2018

20-04-2018

19-09-2018

23-08-2018
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Børnebøger

Madeleine L'Engle

Et spring i tiden

Børnebøger

Mette Vedsø

En sær musik

02-03-2018

Børnebøger

Pam Smy

Thornhill

Børnebøger

Pernilla Gesén

Pen, papir og panik. Venner i klassen

God Læsestart

08-03-2018

Børnebøger

Pernilla Gesén

Fest og ballade. Venner i klassen

God Læsestart

08-03-2018

Børnebøger

Susanne Foldberg

Selfie-Simon ft. Rosa(R)

Selfie-Simon

19-06-2018

Børnebøger

Tone Mygind Rostbøll

Min Oldefars historier. Kendt fra Ramasjang

25-05-2018

Grafiskr
Jesper Wung-Sung
romaner
UngdomsbøgerAlexandra Bracken

Den uægte

10-08-2018

Darkest Minds - Ond vilje

Darkest Minds 1

22-06-2018

UngdomsbøgerAlexandra Bracken

Darkest Minds - Mørke minder

Darkest Minds 2

25-10-2018

UngdomsbøgerCecilie Eken

Karanagalaksen I. Styrke

Karanagalaksen

03-05-2018

UngdomsbøgerCecilie Eken

Karanagalaksen II. Tillid

Karanagalaksen

13-11-2018

UngdomsbøgerCharles Forsman

The End of the F***ing World

11-05-2018

UngdomsbøgerE. Lockhart

07-11-2018

UngdomsbøgerJames Dashner

Fake. Historien om en pige, der nægter at være den,
hun engang var
Dødsdoktrinen - Tankens magt
Dødsdoktrinen 2

UngdomsbøgerJames Dashner

Dødsdoktrinen - Livets spil

01-06-2018

UngdomsbøgerJesper Wung-Sung
UngdomsbøgerJulie Andem

Drengen der ville redde julemanden fra at blive
skåret i skiver
SKAM Sæson 1, Eva

UngdomsbøgerLise Bidstrup

Den sorte bog om helte. Historien om en flugt

UngdomsbøgerLise Villadsen

Tigerhjerte

UngdomsbøgerMarissa Meyer

Cress. Lunar Krøniken 3

UngdomsbøgerMette Vedsø

Langt fra Det Hvide Hus

12-01-2018

UngdomsbøgerMitch Johnson

KICK

15-05-2018

UngdomsbøgerZakiya Ajmi

Brun

Zoom-bøger

Camilla Wandahl

Før og efter Selma

Zoom

24-08-2018

Zoom-bøger

Caroline Ørsum

Wiki over Miss Elises elendige liv

Zoom

23-02-2018

Zoom-bøger

Nassrin el Halawani

Blottet

Zoom

24-08-2018

Zoom-bøger

Palle Schmidt

Zahira

Zoom

23-02-2018

Rim og digte

19-10-2018
26-01-2018

Dødsdoktrinen 3

19-01-2018

18-10-2018
SKAM
råmanuskripterne

30-11-2018
07-02-2018
31-05-2018

Lunar Krøniken 3

09-02-2018

09-11-2018
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Bilag 2: Den kvantitative indholdsanalyse
Avisernes dækning af ny børne- og ungdomslitteratur i tal
På baggrund af den kvantitative indholdsanalyse er følgende tabeller og figurer udarbejdet med
henblik på at overskueliggøre feltet i den valgte undersøgelsesperiode:
•

Tabel 1-6 viser et overblik over de enkelte avisers anmeldelser af børne- og ungdomslitteratur
fordelt på de analysekategorier, jeg har forklaret i specialets kapitel 4.

•

Tabel 7 giver et overblik over, hvor mange anmeldelser de enkelte aviser har haft, samt hvor
meget plads der er blevet givet til hver anmeldte børne- eller ungdomsbog, og evt. antal
stjerner eller hjerter, den har fået.

•

Tabel 8 giver et overblik over, hvilke bøger der er blevet anmeldt i mere end én avis i
undersøgelsesperioden.

•

Figur 1 viser repræsentationen af de anmeldte bøgers forlag

•

Figur 2 viser fordelingen af originalsprog i de anmeldte bøger.

Tabel 1: Anmeldelser af ny børnelitteratur i Information i perioden 1. september-30. november

Dato

Rubrik

Antal
ord

Skribent

Billede

Antal *

Værk og
forfatter

Originalsprog

Forlag

7/9

Børnebog:
Får på
inklusionsafveje
Børnebog:
Spøgelset
der blev væk
i supermarkedet
Børnebog:
Er bøgerne i
fare?

479

Marianne
Eskebæk
Larsen

Ja

-

Lilla af
Sissel
Horndal

Dansk

Vild Maskine

615

Marianne
Eskebæk
Larsen

Ja

-

Dansk

Forlaget Vilde
Dyr

452

Anita
Brask
Rasmusse
n

Ja

-

Norsk

Høst & Søn

2/11

Børnebog:
Farvekridt
har følelser

631

Marianne
Eskebæk
Larsen

Ja

-

Engelsk

Gyldendal

26/10

Kritik:
Sociale
medier

539

Donya
Nora

Nej

-

Spøgelset
Søren af
Aette Boye
og Marie
Boye
Pigen som
ville redde
bøgerne af
Klaus
Hagerup og
Lisa
Aisatos
Den dag
forverne
kom hjem
af Oliver
Jeffers og
Daywalt
Skabt for
dig af

Engelsk

Gyldendal

12/10

21/9

75

skaber
dystopisk
fremtid for
kvinder
Ingen mor
her og ingen
mor der

9/11

Lykkeber
g

Louise
O’Neill

1104

Kamilla
Löfström

Ja

-

30/11

Børnebog:
Ensomhed i
den digitale
tidsalder

688

Marianne
Eskebæk
Larsen

Ja

-

I alt

7
anmeldelser

Gns.
644

-

-

-

Hader
hader ikke
af Glenn
Ringtved
og Otto
Dick-meiss
og Mowgli
af Sarah
Engell og
Cato Thau
Jensen
Lonely
Journey af
Ida
Rørholm
Davidsen
Antal
titler: 8

Dansk og
dansk

Carlsen

Dansk

Cobolt

Danske
titler: 6
Øvrige
nordiske:
1
Andre: 1

Repræsentere
de forlag: 6

Tabel 2: Anmeldelser af ny børnelitteratur i Politiken i perioden 1. september-30. november
2018:
Dato

Rubrik

Antal
ord

Skribent

Billede

Antal
*

Værk og
forfatter

Originalsprog

Forlag

1/9

Anm: Nok til
hele efteråret

888

Steffen
Larsen

Ja

5, 3 og
4

Solstenen af
Tomi
Adeymi,
Knivens
stemme af
Patrick Ness
og Verden
styrter af
Malene
Sølvsten

Engelsk,
engelsk
og dansk

Politikens
Forlag,
Carlsen og
Gyldendal

76

8/9

Anm: Syrede
løjer i
pangfarver er
ude på at
skabe kaos

552

Steffen
Larsen

Ja

4 og 4

10/9

Anm: Derfor
skabte Jens
og Else børn

810

Steffen
Larsen

Ja

3, 6 og
5

15/9

Anm: Der er
uhygge og
gang i gaden

572

Steffen
Larsen

Ja

5 og 5

20/9

Må man
onanere i
Bilka?
Anm:
Fantasiens
babelstårn

382

Steffen
Larsen

Nej

5

459

Steffen
Larsen

Nej

5

26/9

Hundemand
– den
grimme
killing af
Daw Pilkey
og
Balladeklubb
en – helt ude
i skoven af
Jory John og
MacBarnett
og Kevin
Cornell
Hvad er der i
vejen, Karin?
af Peter
Mouritzen og
Maria
Buchmann,
Jørgen og
Else laver et
menneskebar
n eller to af
Kim Fupz
Aakeson og
Den
fnuggede
himmel-poptrompet af
Birgitte
Krogsbøll og
Kamilla
Wichmann
Öjvind
Kramers
monstre af
Jonas
Willmann og
Rakkerpak 3
– Alfheims
største helte
af Lars
Kramhøft
Mellem os
(novellesamli
ng)
Ravnenes
hvisken 3 af
Malene
Sølvsten

Engelsk
og
engelsk

Carlsen og
Gyldendal

Dansk,
dansk og
dansk

Jensen &
Dalgaard,
Gyldendal og
Høst & Søn

Dansk og
dansk

Forlaget Kaos
og Calibat

Dansk

Carlsen

Dansk

Gyldendal

77

27/9

Anm: Sådan
lukker man
munden på et
barn

316

Steffen
Larsen

Nej

4

29/9

Blandt
flænserfugle
og
kødædende
stængler
Nye
børnebogsforfattere
affyrer
flerstemmigt
skud

309

Steffen
Larsen

Ja

4

545

Steffen
Larsen

Ja

4 og 4

7/10

Deleøkonomi
i børnehøjde

643

Steffen
Larsen

Ja

5, 4 og
4

13/1
0

Anm:
Tankemylder
hos en sårbar
sjæl

418

Steffen
Larsen

Ja

4

15/1
0

Anm: Efter
spilletid

364

Steffen
Larsen

Ja

4

20/1
0

Anm: Jo, den
kristne
kulturarv kan
noget

305

Steffen
Larsen

Ja

4

6/10

I vores
familie
cykler vi ikke
af Inge
Duelund
Nielsen
Horizon –
Styrtet af
Scott
Westerfeld

Dansk

Jensen &
Dalgaard

Engelsk

Alvilda

Skud
(Antologi fra
Forfatterskol
en for
Børnelitterat
ur) og Kigger
ned falder op
af Liv Ea
Må jeg få mit
gulvtæppe
med hjem til
mor? af
Anne Sofie
Hammer og
Siri Stampe;
Selma og
mørket og en
blød, sort kat
af Trine
Bundsgaard
og Charlotte
Pardi; Mor
vil ikke bare
sove af K.F.
Pedersen og
Julie Gry
Sveistrup
Vildnis og
tropehjelm af
Søren Jessen

Dansk

Jensen &
Dalgaard og
Jensen &
Dalgaard

Dansk,
dansk og
dansk

Høst & Søn,
Gyldendal
og Jensen &
Dalgaard

Dansk

Gyldendal

Rock War –
hård landing
af Robert
Muchamore
Per, Poul og
Farmand,
Næste, Det
store party af
Lukas og
Kim Fupz

Engelsk

Gyldendal

Dansk

Bibelselskabet

78

Aakeson og
Lillian
Brøgger
20/1
0

Anm:
Frontalangre
b på det
danske
skolesystem

332

Steffen
Larsen

Ja

4

29/1
0

Anm:
Ligesom
noget i en
drøm

754

Felix
Rothstein

Ja

4 og 5

5/11

Drengestrege
r

709

Steffen
Larsen

Ja

6

17/1
0

Anm:
Børnebogsforfattern der
skriver
historier med
billeder og
illustrer med
ord

392

Steffen
Larsen

Ja

5

Mugge og
hans
mærkelige
hjerne af
Wulffmorget
haler
Lonely
Journey af
Ida Rørholm
Davidsen og
I dag har jeg
gode ben af
Lars
Hornman *
Mekano Max
og
tidsmaskinen
af Brian P.
Ørnbøl og
Tom
Kristensen
og
Skildpadden
der ville
bestige
Mount
Everest af
Line
Leonhardt og
Thomas
Hjorthaab og
King af
Christoffer
Gertz Bech
og A.
Silvestri
Træet af
Bárdur
Oskarsson

Dansk

Gyldendal

Dansk

Cobolt

Dansk,
dansk,
dansk

Calibat,
Calibat og
Calibat

Færøsk

Forlaget
Torgaard

79

26/1
1

Anm: Kunst
for småfolket

630

Steffen
Larsen

Ja (fra
bogen)

I alt

18

Gns:
548

-

-

5, 4 og
5

Vi arbejder
af Mikkelin
W.
GuldmandHøyer, Aya
af Jeppe og
Silke Hein
og
Dæmingen af
Levi Pinfold
og David
Almond
Anmeldte
titler: 31

Dansk,
dansk og
dansk

KKArt,
Strandberg,
Jensen &
Dalgaard

Danske
titler
anmeldt:
24
Øvrige
nordiske:
1
Andre: 6

Antal
repræsentere
de
forlag i
anmeldelsern
e: 13

*Ikke en børnebog

Tabel 3.1: Anmeldelser i Weekendavisen foruden børnetillægget Faktisk i perioden 1.
september-30. november 2018

Dato

Rubrik

14/9

Anm:
Flinkeben
og
vinkekrabbe
r

21/9

Anm:
Eventyr på
flodhesterejs
en
2

I alt

Antal
ord
597

Skribent

Billede

Anna
Karlskov
Skyggebj
erg

Ja

Antal
*
-

1087

Anna
Karlskov
Skyggebj
erg
-

Ja

-

-

-

Gns:
842

Værk og
forfatter
Den
fnuggede
himmel-poptrompet af
Birgitte
Krogsbøl
Da Mumbo
Jumbo blev
kæmpestor af
Jakob Strid
-

Originalsprog
Dansk

Forlag

Dansk

Gyldendal

Danske
titler: 2
Øvrige
nordiske:
0
Andre: 0

Repræsenterede
forlag: 2

Høst & Søn

Tabel 3.2: Anmeldelser af ny børnelitteratur i Weekendavisens børnetillæg Faktisk i perioden 1.
september-30. november 2018:
Dato

Rubrik

Antal
ord

Skribent

Billede

Antal
*

Værk og
forfatter

Originalsprog

Forlag

80

7/9

Anm:
Tantes
guide til
verdensru
mmet

583

Jens Olaf
Pepke
Pedersen

Ja (fra
bogen)

-

7/9

Anm: Tro
om igen

472

Erik
Barkman

Ja

-

14/9

Anm: En
ny ven

258

Emil
Blichfeld
t

Ja

-

14/9

Anm:
Fortabt i
forstadsju
nglen

497

Erik
Barkman

Ja

21/9

Anm:
Dødsmask
iner

256

Emil
Blichfeld
t

28/9

Anm:
Ulvejagt

236

28/9

Anm:
PIXI:
Kostskolel
iv

19/1
0

19/1
9

26/1
0

Hvad himlen
kan fortælle
os –
videnskabshistorier for
børn
Da Vincimysteriet –
fortalt for
yngre læsere
af Dan
Brown
Bionic af
Lars
Kramhøft

Dansk

Character
Publishing

Engelsk

Hr. Ferdinand

Dansk

Alinea

-

Vildnis og
tropehjelm af
Søren Jessen

Dansk

Gyldendal

Ja

-

Alvilda

Emil
Blichfeld
t

Ja

-

Mortal
Engelsk
Engines 1:
De rullende
byer af Philip
Reeve
Ulveridderne Dansk
– Flammen i
øjet af Peter
Gotthardt

298

Stine
Reinhold
t Hansen

Ja

-

Roomies 3.
Hjemme godt
ude bedst og
Roomies 4.
Familie turretur af
Karen Vad
Bruun

Dansk og
dansk

Alvilda og Alvilda

Anm:
Odin og
Loke i
Nordjyllan
d
Anm:
God,
bedre,
Bedste

455

Emil
Blichfeld
t

Ja

-

Ravnenes
hvisken 3 af
Malene
Sølvsten

Dansk

Alvilda

475

Erik
Barkman

Ja

-

Hollandsk

Forlæns

Anm:
Hvad nu
hvis?

477

Erik
Barkman

Ja

-

Her vogter
Bedste af
Stefan
Boonen og
Melvin
Død over
tandfeen af
Sophie Souid

Dansk

Gyldendal

Alvilda

81

2/11

Anm: Ho
ho… host

411

Erik
Barkman

Ja

-

9/11

Anm:
Sovesyge

257

Emil
Blichfeld
t

Ja

-

16/1
1

Anm:
Magiske
spejder

245

Emil
Blichfeld
t

Ja

16/1
1

Anm:
Veninde
på prøve
Anm:
Vindstille
stillehav

445

Erik
Barkman

504

23/1
1

Fantasy
for gamere

I alt

16

23/1
1

Jagten på
julemandens
latter af
Kenneth
Bøgh
Andersen
Den døde by
1. Drengen
fra
Krematorium
D af
Henriette
Rostrup

Dansk

Høst & Søn

Dansk

Turbine

-

Arlo Finch –
I flammernes
dal af John
August

Engelsk

Alvilda

Ja

-

Islandsk

Vandkunsten

Stine
Reinhold
t Hansen

Ja

-

Smarties af
Gerdur
Kristný
En sær musik
af Mette
Vedsø og
Solveig
Agerbak

Dansk

Høst & Søn

276

Emil
Blichfeld
t

Ja

-

Elmer
Baltazar –
Truslen fra
Kragoria af
Tobias
Bukkehave

Dansk

Carlsen

Gns: 384

-

-

-

Antal titler:
17

Danske
titler: 12
Øvrige
nordiske:
1
Andre: 4

Antal
repræsenterede
forlag: 10

Tabel 4: Anmeldelser i Kristeligt Dagblad i perioden 1. september-30. november 2018
Dato

Rubrik

Antal
ord

Skribent

Billede

Antal *

Værk og
forfatter

Originals
prog

Forlag

16/1
0

Anm:
Gudernes
forfald

793

Damian
Arguimba
u

Nej

4

Ravnenes
hvisken 3 af
Malene
Sølvsten

Dansk

Gyldendal

82

26/1
0

Anm:
Alene i
verden

753

Damian
Arguimba
u

Ja

4

26.1
1.

Anm: Om
at fare vild
i livet

555

Damian
Arguimba
u

Ja

5

30/1
1

Anm: Det’
cool at læse
i julen

817

Damian
Arguimba
u

Ja

4 og 5

I alt

4

Gns:
730

-

-

-

Vildnis og
tropehjelm
af Søren
Jessen
Jeg er faret
vild af
Gayle
Forman
Snesøsteren
af Maja
Lunde og
Lisa Aisato
og Vitello.
24
julehistorie
r Kim Fupz
Aakeson og
Niels Bo
Bojesen
Repræsent
erede
titler: 5

Dansk

Gyldendal

Engelsk

Gyldendal

Norsk og
dansk

Turbine og
Gyldendal

Danske
titler: 3
Øvrige
nordiske:
1
Andre: 1

Repræsentered
e forlag: 2

Tabel 5: Anmeldelser i Berlingske i perioden 1. september-30. november 2018:
Dato

Rubrik

Antal
ord

Billede

Skribent

Antal *

15/9

Anm: Når
flodhesten
er på
svampe

808

Ja

20/1
0

Anm: Tre
steder at
begynde,
hvis du
gerne vil
give dine
børn
åndelig
næring

1011

Ja

Jeppe
5
Krogsgaar
d
Christens
en
Merete
5, 5 og 4
Reinholdt

Værk og
forfatter

Originalsprog

Forlag

Da Mumbo
Jumbo blev
kæmpestor
af Jakob
Strid
Pigen som
ville redde
bøgerne af
Klaus
Hagerup og
Lisa Aisato
Njie
Solberg og
Hvis bare
det var en
drøm af
Lone
Elmestadt
og Skud
(Antologi
fra

Dansk

Gyldendal

Norsk,
dansk og
dansk

Høst & Søn,
Høst & Søn og
Jensen &
Dalgaard

83

Forfattersk
olen for
børnelittera
tur)

I alt

2

Gns:
910

-

-

Repræsent
erede
titler: 4

Danske
titler: 3
Øvrige
nordiske:
1
Andre: 1

Repræsentered
e forlag: 3

Tabel 6: Anmeldelser i Jyllands-Posten i perioden 1. september-30. november 2018
Dato

Rubrik

Antal
ord

Billede

Skribent

Antal
*

Værk og
forfatter

Originalsprog

Forlag

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I alt

0

0

-

-

-

-

-

-

Anmeldelser i de seks aviser alt i perioden 1. september-30. november 2018: 49

Tabel 7: Antal anmeldelser fordelt på aviser i periode 1. september-30. november 2018:
Medie

Antal
anmeldelser

Antal ord i
gennemsnit

Gennemsnitligt
antal ord per titel

644
548
842

Antal
anmeldte
titler
8
31
2

Information
Politiken
Weekendavisen (uden
børnetillægget Faktisk)
Weekendavisen Faktisk
Kristeligt Dagblad
Berlingske
Jyllands-Posten

7
18
2
16
4
2
0

384
730
910
0

17
5
4
0

361
584
455
0

564
318
842

84

Gennemsnitslængde for anmeldelserne i Information, Politiken, Weekendavisen (inkl. Faktisk)
og Kristeligt Dagblad: 676,3 ord 10
Tabel 8: Titler, der er anmeldt i mere end én avis i perioden 1. september-30. november 2018:
Titel:

Forfatter og
evt.
illustrator:
Jakob Martin
Strid

Genre:

Originalsprog
:

Forlag:

Medier og
datoer:

Billedbog

Dansk

Gyldenda
l

Berlingske
15/9
Weekendavise
n 21/9

Birgitte
Krogsbøll og
Kamilla
Wigmann

Billedbog/poesi

Dansk

Høst &
Søn

Politiken 10/9
Weekendavise
n 14/9

Ida Rørholm
Davidsen

Tegneserie/YA

Dansk

Cobolt

Pigen som Klaus
ville redde Hagerup og
bøgerne
Lisa Aisato

Børnebog/billedbog

Norsk

Høst &
Søn

Ravnenes
hvisken 3

Malene
Sølvsten

Ungdomsbog/fantasy Dansk
/
Young Adult

Gyldenda
l

Politiken den
29/10
Information
den 30/11
Information
den 21/9
Berlingske den
20/10
Politiken 26/9
Kristeligt
Dagblad 16/10
Weekendavise
n Faktisk
19/10

Vildnis og
tropehjel
m

Søren Jessen

Børnebog/billedbog

Dansk

Gyldenda
l

Weekendavise
n Faktisk 14/9
Politiken 13/10
Kristeligt
Dagblad 26/10

Skud

Forfatterskole
n for
Børnelitteratur
afgang 2018

Antologi

Dansk

Jensen &
Dalgaard

Berlingske
20/10
Politiken 6/10

Da
Mumbo
Jumbo
blev
kæmpesto
r
Den
fnuggede
himmelpoptrompet
Lonely
Journey

10

Antal ord i gennemsnit lagt sammen og divideret med antal aviser
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Figur 1: Repræsenterede forlag i anmeldelserne målt efter antal gange

Repræsenterede forlag i anmeldelserne
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Figur 2: Repræsentation af originalsprog i de anmeldte bøger

Fordeling af originalsprog

Dansk

Øvrige nordiske

Andre

86

Bilag 3: Den kritiske diskursanalyse
Dette skema viser et overblik over en systematisk tilgang til teksterne ud fra diskursanalysens tre
dimensioner forud for sammenskrivningen i kapitel 6. I feltet ”Tekst” giver jeg eksempler fra teksten,
mens jeg i feltet ”Diskursiv praksis” orienterer mig imod, hvilke temaer og i særdeleshed hvilke
diskurser der trækkes på i ordvalg og sætningssammensætning, samt brugen af referencer og
orientering mod genre og evt. orientering mod bogens tiltænkte målgruppe. De ord, der særligt
markerer det, er markeret med fed i tekstfeltet. Endelig har jeg med udgangspunkt i specialets
teoretiske ramme og de anvendte tekster noteret de ydre, sociale faktorer, som diskurserne bidrager til
eller er formet af. De fremgår naturligvis af feltet ”Social praksis”.
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3.1: Pigen som ville redde bøgerne af Klaus Hagerup og Lisa Aisato

3.1.1: Informations anmeldelse
Anmeldelse

Tekst

Diskursiv praksis

Social praksis

Skribent: Rasmussen,
Anita Brask

”Men der er helt
sikkert en oplevelse af,
at bøgerne er i krise,
fordi de skal kæmpe
for at få børnenes
opmærksomhed”

Tematisk ramme:
Bogen som medie i
krise

En høj prioritering af
børns læsning

Rubrik:
Børnebog: Er bøgerne
i fare?
Dato:
21.9.2018

”Men til gengæld får
det mig til at tænke
over, om bøgerne er i
fare, siden de
tilsyneladende har
brug for den ene
forsvarstale efter den
anden? Nej, ikke efter
min mening”

Diskurs: Litteraturen
er fantastisk

Moddiskurs til bogens
diskurs om, at bogen
er i krise

Værkorienteret
vurdering, særligt ift.
bogens tematik og
visuelle udtryk

Anmeldelsen som
dannende/oplysende
ift. avislæseren som
modtager

”uendeligt smukt
illustreret hyldest til
litteraturen som
fantasiens facilitator”
”Alene dét, at norske
Lisa Aisatos navn står
på en billedbog, er
som regel grund nok
til at elske den”
”men den lægger sig
også i forlængelse af
en lang række
børnebøger, der af
kærlighed, men også
af frygt tematiserer det
vidunderlige ved
bøger”
”I stedet for
eksempelvis at
undersøge bogværkets
potentiale. Som Mette
Hegnhøjs fænomenale
Ella er mit navn vil du
købe det?, der hyldede
bogens taktile
oplevelse ved at

Begejstring over
illustrationerne, blandt
andet udtrykt ved
ordene elske og
uendeligt smukt
illustreret
Vægtning af bogens
illustrative side

Børnebogen som
litteratur
Reference:
Andre børnebøger om
temaet

Placering i det
børnelitterære felt med
reference til Ella er
mit navn vil du købe
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udkomme som løsark i
en lille æske, men
samtidigt var herligt
uromoantisk i sit
forhold til bogværket
ved at lade æsken
fylde med
hulmaskineklip fra
vandaliserede bøger”

Ella er mit navn vil du
købe det? af Mette
Hegnhøj

det?, adskilt fra
voksenlitteraturen

Diskursiv praksis

Social praksis

Tematisk ramme:
Tre gode bøger

Anmeldelsen som
forbrugervejledning

Diskurs:
Madmetafor:
God litteratur =
sundkost

Prioritering af børns
læsning: Læsning er
sundt

3.1.2: Berlingskes anmeldelse
Anmeldelse

Tekst

Reinholdt, Merete:
Tre steder at begynde,
hvis du vil give dine
børn åndelig næring
20.10.2018

”Sund næring giver
god vækst, og selv om
der godt kan være
plads til såvel chips
som sjaskede
udgivelser i
begrænsede mængder,
har selv små
læsehjerner brug for
den slags næring, der
pirrer nysgerrigheden,
leger med fantasien,
styrker sproget og får
vores poders små grå
til at funkle”

Vurdering ift. bogens
dannende funktion

Børnelitteratursyn:
Didaktisk syn på
børnelitteraturen

”de opfylder hver især
til fulde de
næringskrav, man må
forvente af den slags
åndelig føde”
”hun er snart på vej til
at foræde sig”
”…sætter sulten atter
ind”
”Pigen som ville redde
bøgerne er en helt
igennem dejlig bog,
der nok skal få børn –
og voksne – til at
reflektere over bogen
som medie”
”dramatisk og
rørende”

Både barnet og den
voksne som modtager

Modtagerorienteret
vurdering
Børnebogens
tostemmighed

Referencer:
Børnebogen er
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anmeldt sammen med
Forfatterskolen for
børnelitteratur, Skud,
og Hvis bare det var
en drøm af Lone
Elmstedt Bild

3.2: Vildnis og tropehjelm af Søren Jessen

3.2.1: Politikens anmeldelse
Anmeldelse

Tekst

Skribent:
Larsen, Steffen:

”Begge fortæller de
som en sårbar sjæl i
en verden af skred”

Rubrik:
Tankemylder hos en
sårbar sjæl

”Selv katten Blomst
mistrives”

Dato:
13.10.2018

”To grafiske romaner
om sindets
skrøbelighed”
”Vildnis og tropehjelm
virker som en helt
almindelig børnebog”
”Lige til at blive
klogere af og bygge
videre på”
”Han har også en
maner med at strø
ordene ud over siderne
i et ’ordmylder’”
”Sært nok er det, som
om Søren Jessens
illustrationer lukker
mere, end de åbner”

Diskursiv praksis

Social praksis

Tematisk ramme:
Social elendighed
Sårbarhed

Diskurs:
En ”helt almindelig
børnebog” kan godt
handle om barske
emner
Positivitet ift., at
bogen også har en
didaktisk side

Børnelitteratursyn:
Den nordiske
børnebogs
kompleksitet:
Skildring af f.eks.
sociale problemer er
normalt inden for den
nordiske
børnelitteratur

Værkorienteret
vurdering:
Børnebogen som
litteratur
Illustrationer som
supplement til teksten
udtrykt ved
åbne/lukke-metafor

Børnebogen i det
børnelitterære felt,
adskilt fra
voksenlitteraturen
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Reference:
Fuglemanden af Sarah
Engell

3.2.2 Kristeligt Dagblads anmeldelse
Anmeldelse
Skribent:
Arguiumbau, Damian:
Rubrik:
Alene i verden
Dato:
12.11.2018

Tekst

Diskursiv praksis

”Tendens i
børnelitteraturen,
senest med ’Vildnis og
tropehjelm’ antyder, at
børn er helt alene med
deres sociale
problemer”

Tematisk ramme:
Sociale problemer

”Handlingen er ikke
munter”
”en forsømt dreng,
hvis drikfældige far
ikke kommer hjem i
flere dage”
”I litteraturen kan vi
se, at børnene sjældent
har ansvarlige voksne
i nærheden, de kan
tale med og stole på.
Typisk er det først, når
der kommer en sund
voksen ind i børnenes
liv, at deres situation
forbedres. Denne
voksen er yderst
sjældent en af
velfærdsstatens
repræsentanter”

Diskurs:
Ensomhed

Social praksis

Børns sociale
problemer i Danmark
Velfærdsstatens
ansvarsrolle

De voksne tager ikke
ansvar for børns
problemer

Drikfældighed som
eksempel på social
elendighed

Værkorienteret
vurdering med
diskussion af bogens
budskab
Legitimitet af
børnelitteraturen

Børnebogen sætter
samfundets problemer
under debat

De voksne kan lære af
børnelitteraturen

Anmeldelsen som
dannelse af læseren :
Børns sociale
problemer sættes
under debat

”122.000 børn vokser
op i familier med
alkohol- eller
stofproblemer”
”Hans nyeste værk,
’Vildnis og
tropehjelm’ er en

Børnebogen for børn
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mellemting mellem en
”graphic novel” og en
roman for børn”
”Sprogligt er
forfatteren tro mod
fortællerens unge
alder. Det er korte
sætninger, som ud
over at gøre historien
nem at læse tillige
giver fortællingen et
ekstra skær af ægthed,
som interagerer med
de følelser, de mange
illustrationer vækker
hos læseren”

Vurdering ift. sprog og
læsbarhed

Modtagerorienteret
vurdering:
Forventning om
børnebogens
formmæssige
adaptation

Bogen har en
følelsesmæssig effekt
på modtageren

”Det generelle billede
er, at børnene selv må
klare ærterne”
”Hvis vi et øjeblik ser
bort fra, at de nævnte
bøger hver især er
glimrende litterære
frembringelser, er de
ikke desto mindre
samtidig et udtryk for
en rigtig skidt
tendens”

Positiv vurdering af
værket udtrykt ved
ordet glimrende
Børnebogen som
litteratur udtrykt ved
ordet litterær

Referencer:
Langt fra det hvide
hus af Mette Vedsø,
Dyr med pels af Hanne
Kvist og Jeg er
William af Kim Fupz
Aakeson

Værkorienteret
vurdering:
Syn på børnebogen
som litteratur frem for
pædagogisk

Børnebogen som en
del af det litterære felt
i Danmark, adskilt fra
voksenlitteraturen

3.2.3 Weekendavisen Faktisks anmeldelse
Anmeldelse
Skribent:
Barkman, Erik:
Rubrik:
Fortabt i
forstadsjunglen
Dato:

Tekst

Diskursiv praksis

”Børns fantasi er
bedre end voksnes.
Det er ikke, fordi de
forestiller sig vildere
ting, end voksne kan,
men fordi de er bedre
til selv at tro på det, de

Tematisk ramme:
Vildnis’ sociale
problemer
Børns fantasi som en
styrke

Social praksis

Barndomssyn: Børn
har bedre fantasi end
voksne
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14.9.2018

forestiller sig. Som om
det var virkelighed og
ikke fantasi.
Hovedpersonen i
’Vildnis og
tropehjelm’ forestiller
sig ting, fordi han er
nødt til det”
”Vildnis og tropehjelm
er historien om en
dreng i sit livs krise”
”Vildnis og tropehjelm
er sørgelig og stærk,
men også håbefuld”
”Det er en historie om
en dreng, som er
tvunget til at være
voksen for de voksne,
og så bliver historier
ikke meget mere
triste”
”Vildnis og tropehjelm
har det, man kalder en
’åben slutning’, hvor
man som læser selv
kan tænke sig til, hvad
der så sker. Sådan
nogle kan godt være
lidt en nem løsning,
hvis forfatteren ikke
har styr på sin
historie. Men Søren
Jessen har styr på sin
historie”
”Og når Søren Jessen
skriver, står der ikke
bare en masse mellem
linjerne – tekst og
tegninger spiller
sammen, så de som
helhed betyder noget
andet, end de gør hver
for sig”

Det er godt, at bogen
ikke kun er trist

Den forklarende tone
afspejler adaptation til
læseren som modtager
af anmeldelsen

Modtagerorienteret
vurdering ift. barnet
som modtager.
Kompleksitet er ikke
en kvalitetsbetegnelse
i sig selv

Modtagerorienteret
vurdering ift. bogens
læsbarhed.

Anmeldelsen som
forbrugervejledning

Positivitet ift., at
bogen ikke er
formmæssigt
kompleks

Værkorienteret
vurdering ift. enhed

Illustrationerne bør
spille sammen med
teksten

3.3 Da Mumbo Jumbo blev kæmpestor af Jakob Martin Strid
3.3.1: Berlingskes anmeldelse
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Anmeldelse

Tekst

Krogsgaard
Christensen, Jeppe:
Når flodhesten er på
svampe

Diskursiv praksis

Social praksis

Tematisk ramme:
Jakob Martin Strids
børnebogsunivers
”Det er meget politisk
ukorrekt, meget
morsomt, og typisk
Strid sådan at placere
det uhørte i det
nusersøde univers, der
både er enkelt og
nuanceret og trækker
tråde tilbage til
tidligere Strid-bøger”

”Det er altid rart, at
børnebøger, man
læser rart igen og
igen, også har lidt til
de voksne”

Diskurs:
Anerkendelse ift.
Jakob Martin Strid
Jakob Martin Strids
bøger er klassikere
Politisk ukorrekthed =
godt

Det betragtes som en
kvalitetsbetegnelse at
voksne også kan lide
den

”…kan nok læses med
størst udbytte af lidt
større børn. Fra otte
til tolv år, vil jeg tro.
Og af voksne”
”Vi køber gerne
klassikere til vores
børn (…) Listen er
lang, men ikke desto
mindre eksklusiv, og
det er svært for nye
børnebogsforfattere at
få fodfæste mellem alle
de gamle klassikere
(…) Men en lysende
udtagelse er Jakob
Martin Strid, der, fuldt
fortjent, er blevet del
af den kæmpestore
pære” samt serien om
elefanten Mimbo
Jimbo”

Værkorienteret
vurdering, særligt ift.
enhed

Vurdering ift.
børnebogens
tostemmighed
Legitimitet af
børnebogen

Anmeldelsen som
forbrugervejledning

Jakob Martin Strids
bøger er af høj kvalitet
og originale, særligt
understreget ved
kontrastordet men og
beskrivelsen af
forfatteren som en
lysende undtageslse

Placering af bogen i et
børnelitterært felt med
høj symbolsk kapital

Diskursiv praksis

Social praksis

3.3.2 Weekendavisens anmeldelse
Anmeldelse

Tekst
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Skyggebjerg, Anna
Karlskov:
Eventyr på
flodhesterejsen

”Billedeksplosion.
Strid forener det
narrativt rørende og
det visuelt rebelske i
sin nye fortælling om
at møde det fremmede
og sig selv”

Tematisk ramme:
Kropslig forvandling

Værkorienteret
vurdering ift. enhed og
tema

”Børnelitteraturens
forvandlingshistorier
kan siges at spejle
barnets oplevelse af
konstant at være i
fysisk eller psykisk
forandring”
”både som barnelæser Humor = godt
og som voksen oplæser
og medbeskuer har
Bogen er også sjov for
man siden den første
voksne
bog, Mimbo Jimbo
(2010), kunnet klukle
over hans
nysgerrighed,
vovemod og
venskabelige
drilagtighed”
”en rørende
dannelsesfortælling”
”Fantastisk visuelt
udtryk”

Bogen har et dannende
formål

Børnebogens
legitimitet
Anmeldelsen som
dannende ift. læseren
som modtager

”nærmest
provokerende
illustrationsmæssigt
overblik og -skud”
”Med en børnelitterær
udgivelse som Lille frø
(2006) viste Strid, at
han ikke alene
behersker billedbogen
som medium og rent
faktisk rammer
barnelæseren, men
også at han på sin
egen venlige facon
formår at sende en
besked til de voksne
om at gøre op med
pænheden og

Modtagerorienteret
vurdering ift. både
barnet og den voksne
som læser/
børnebogens
tostemmighed

Referencer:
Forfatterskabet
Andre anerkendte
forfattere
Miyazaki

Diskurs:
Det eventyrlige,
udtrykt ved

Placering af bogen i
det børnelitterære felt

Anmeldelsen har en
dannende funktion ift.
avislæseren
95

acceptere det
uregerlige (diagnose)barn”

sammenligninger og i
rubrikken

”Ikke så få
børnebøger handler
om kropslig
forvandling – tænk
bare på klassikere som
Lewis Carrolls Alice i
Eventyrland (1865),
Selma Lagerlöfs Nils
Holgerssons
underfulde rejse
gennem Sverige
(1906) og Halfdan
Rasmussens Lange
Peter Madsen (1950)”
”der er nærmere
bestemt også noget
Tove Jassonsk over
den mærkværdigt
magiske verden, som
historien foregår i”
”En anden visuel
inspirationskilde er
Richard Scarry – ham
med blandt andet Den
travle by – som i
1970erne var dømt
ude af kritikerne”
”Strids afbildning af
heksen Baba Jago
minder meget om
Miyazakis hekse”

3.4: Den fnuggede himmel-poptrompet af Jakob Martin Strid

3.4.1: Weekendavisens anmeldelse
Anmeldelse

Tekst

Diskursiv praksis

Skyggebjerg, Anna
Karlskov:

”Sprogleg. Ny billedbog
med rytme og humor
rummer ambitiøs poesipædagogik á la Halfdan
Rasmussen”

Tematisk ramme:
Børnerim

Flinkeben og
vinkekrabber

Social praksis

Diskurs:
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”Poetisk pædagogik
eller pædagogisk poesi”

Musikalitet
Humor = godt

”Poesibilledbog”

Børnebogen er både
litterær og
pædagogisk

”musikalsk klingende
billeder”

Børnelitteratursyn og vurdering ift. både
kunst og pædagogik

”de bedste af
Krogsbølls rim vil også
kunne sættes i musik af
en ferm komponist”
”Noget at smage på”
”Så barnelæseren kan
høre og se”
”Yderligere er Halfdan
Rasmussens ABC
(1967) bagtæppe for
flere digte om sprog”
”De
børnelitteraturhistoriske
imspirationskilder
rækker hen over flere
århundreder: Ud over
fællesskabet med 1700tallets opslagsværker
finder man klar affinitet
til 1800-tallets sange og
salmer for børn…”
”Men både Krogsbøll
og Wichmann viser
også nye måder at
forvalte den
børnelitterære arv på
ved blandt andet at
trække på så mange
forskellige forbilleder
og formater og fortjener
ligesom kolleger som
Cecilie Eken, Marianne
Iben Hansen og Karen
Filskov stor
anerkendelse for at
bidrage til en
børnelitterær
poesitradition, hvor det
ellers er de mandlige
fyrtårne, som har fyldt
det meste”

Værkorienteret
vurdering ift. genre
Bogen har en sanselig
virkning på barnet
som modtager,
udtrykt ved ordene
smage, høre og se

Modtagerorienteret
vurdering ift. barnet
som modtager

Høj anerkendelse til
Den fnuggede
himmel-poptrompet
ved sammenligning
med andre værker

Referencer:
Børnelitteraturhistorien

Placering af bogen i
en børnelitterær og poetisk kontekst med
høj symbolsk kapital
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”Men når Den fnuggede
himmelpop-trompet ikke
bare er en pastiche over
andre forfatteres
arbejde med
børnepoesi, skyldes det
både den konsekvente
punktering af patos, den Originalitet = godt
overraskende
sammensætning af
alverdens fænomener og
ikke mindst
illustrationerne”

Værkorienteret
vurdering ift.
originalitet

3.4.2: Politikens anmeldelse
Anmeldelse

Tekst

Diskursiv praksis

”BØRNEBØGER
Religionstime med tre
sjove og kloge
børnebøger, hvor
Vorherre nok har haft
en finger med i spillet”

Tematisk ramme:
Guddommelighed

Social praksis

Larsen, Steffen:
Derfor skabte Jens og
Else børn

”Der er noget, som
rimer, og der er
himmelhøj poesi tillige”
Diskurs:
”Men musik skal der til!
Og tonerne fra oven
hentes ned af pedanten
og anarkisten og
digteren Birgitte
Krogsbøll”

Humor = godt
Klogskab = godt
Bogen har også et
didaktisk mål
Guddommelighed

”Digteren kan kærtegne
øret som en forårsvind”
”swinger med sin
ordtrompet”

Modtagerorienteret
vurdering ift., hvad
barnet som modtager
kan få ud af bogen
Værkorienteret
vurdering ift. bogens
virkemidler

Anmeldelsen som
forbrugervejledning
Musikalitet

”swinger frem og
tilbage med
billedtrompeten”
”Sikke en bog”
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”En blanding af
Moderniseringsstyrelsen
og Halfdan Rasmussen”
”listerne, som er
Birgitte Krogsbølls
speciale (…) der var
nomineret til Politikens
litteraturpris i 2016 for
værket ’Funkelgnister’”

Begejstring, udtrykt
ved brug af
udråbsordet sikke

Anerkendelse ift. pris
Referencer:
Halfdan Rasmussen
Anmeldt sammen med
Hvad er der i vejen,
Kain? af Peter
Mouritzen og Maria
Buchman og Jørgen
og Else laver et
menneskebarn af Kim
Fupz Aakeson og Siri
Melchoir

Placering af bogen i
det børnelitterære felt

3.5: Ravnenes hvisken 3 af Malene Sølvsten
3.5.1: Kristeligt Dagblads anmeldelse
Anmeldelse

Tekst

Diskursiv praksis

Arguimbau, Damian:

””Ravnenes hvisken”
er tredje bind i Malene
Sølvstens bestseller
om den iltre, 17-årige
Anne, som skal redde
verden fra Ragnarok.
Trilogien er en god
blanding mellem krimi
og fantasy. Historien
foregår både i vores
kendte verden og i
andre verdener som
Valhal, Udgård og et
skjult rige kaldet
Hrafnheim. Som man
næsten kan ane, er det
den norrøne mytolog,
der i høj grad danner

Tematisk ramme:
Den nordiske mytologi

Gudernes fald

Social praksis

Værkorienteret
vurdering med
udgangspunkt i bogens
tema, virkemidler,
enhed, intensitet
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rammerne for
fortællingen”
”Bogen tilhører den
genre, som man kalder
Young Adult-litteratur,
idet det både er unge
og voksne, der læser
dem. Og det med god
grund, for i trilogien
møder vi den
ungdommelige naivitet
parret med
ungdommens vrede og
ukuelige energi, såvel
som
voksenlitteraturens
mere komplekse plot
og en
seksualitet i fuld flor”
”der er tale om en
uhyrlig kompliceret
historie”
”Tredje bind har et
nærmest hektisk
tempo”

Modtagerorienteret
vurdering ift. bogens
målgruppe med fokus
på både barnet og den
voksne

Diskurs:
Voldsomhed/
intensitet

”intens”
”Men hvis man vil
læse trilogien som en
historie om troen, med
asatroen som
grundsubstans, tager
man fejl. Selvom
religion klart er
afsættet for historien,
så er det teologiske
udsyn langt fra tungt
eller konsistent nok til,
at den filosofiske
substans i fortællingen
giver mening”

Filosofisk substans =
positivt

Vurdering ift. substans
og religiøst synspunkt

Diskursiv praksis

Social praksis

3.5.2 Politikens anmeldelse
Anmeldelse
Larsen, Steffen:

Tekst

Tematisk ramme:
Nordisk mytologi,
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Fantasiens babelstårn
26. september 2018

”Kun en uregerlig,
tidligere kriminel
rødhåret pige fra
Nordjylland med
’ekstrasans’ kan
forhindre Ragnarok”

beskrevet i
handlingsgengivelsen

”Virkeligheden er en
Diskurs:
blandet landhandel af Brogethed
guder, halvguder,
hennafarvede
tilflyttere,
sagsbehandlere,
pedeller, pizzariaejere,
døde og udøde, en
hashrygende Odin,
statsministeren samt
en vældig jættehund,
som hedder Moster og
beskytter Anne på
Odinshøj”
”Jeg er normalt ikke
den store fan af
fantasy, men…”

Positivitet over for
denne udlægning af
genren

”Læs mig! Det rager
også dig!”
”Man bliver
mørbanket og fyldt til
bristepunktet af de
mægtigste syner i en
overvældende
konstruktion”

Voldsomhed/
Overvældethed

Værkorienteret
vurdering ift. bogens
enhed

Modtagerorienteret
vurdering ift.
anmelderen selv
Modtagerorienteret
vurdering ift. man
Anmeldelsen som
forbrugervejledning

3.5.3 Weekendavisen Faktisks anmeldelse
Anmeldelse

Tekst

Blichfeldt, Emil:

”De nordiske
gudekræfter får fuld
skrue i Ravnenes
hvisken. Men det er
stadig op til
teenageren Anne at
redde verden”

Odin og Loke i
Nordjylland
19. oktober 2018

Diskursiv praksis

Social praksis

Tematisk ramme:
Nordisk
mytologi/Ravnarok
Diskurs:
Fart/voldsomhed
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”Så er banen kridtet
op til en
hæsblæsende historie
i Malene Sølvstens
fantasy-trilogi”
”Jeg er vild med, at
Malene Sølvsten
blander young adultfantasy, krimi og
nordisk mytologi til
en velsmurt ballade”

Positivitet ift.
genreblandinger

Modtagerorienteret
vurdering, med
udgangspunkt i
anmelderen selv

”Men deres
gudekræfter er
smækket op i et gear,
hvor deres magi
bliver meget direkte
og som taget ud af en
Harry Potter-film”
”Guderne ligner
noget, vi kender fra
film og
fantasybøger”

Positivitet ift.
genkendelighed

”Undergangsmyten
går igen i alle
religioner, hvilket jo
kan skyldes, at den
sker i den virkelige
verden gang på
gang. Videnskabeligt
set har Jorden fem
gange eller flere
været udsat for en
begivenhed, der har
udslettet næsten alt
liv. I det perspektiv
er Ragnarok
ingenting”

Vurdering ift.
underholdning

Anmeldelsen som
forbrugervejledning
Anmeldelsen som
dannelse

3.6 Lonely Journey af Ida Rørholm Davidsen
3.6.1 Politikens anmeldelse
Anmeldelse

Tekst

Diskursiv praksis

Social praksis

Rothstein, Felix:

”Langt fra
midaldrende mænd i
cykeltøj debuterer Ida

Tematisk ramme:
Tegneserier
Teknologi/

Værkorienteret tilgang
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Ligesom noget i en
drøm

Rørholm Davidsen
med YA-tegneserien
’Lonely Journey’

Digitalisering
Placering af bogen i et
tegneseriefelt

29.10.2018
”I fintfølende og
legende
blyantstegninger, der
klædeligt og analogt
lægger afstand til
omslagets
retroæstetiske 8bittypografi, skildrer Ida
Rørholm Davidsen
grundlæggende
bekymringer, som
store børn bakser med
i en socialt krævende
multi-player-hverdag”
”Lonely Journey er
fantasifuld og
opbyggelig uden at
være formanende”

Diskurs:
Skrøbelighedsdiskurs
ift. illustrationer
Modsætning mellem
analog og
digitalisering

Positivitet ift. ikke at
være didaktisk

Børnebogen som kunst
frem for pædagogik

3.6.2 Informations anmeldelse
Anmeldelse
Larsen, Marianne
Eskebæk:
Børnebog: Ensomhed i
den digitale tidsalder

Tekst

Diskursiv praksis

”Ida Rørholm
Davidsen debuterer
med flot og lidt
forsigtig børnebog om
ensomhed og venskab
offline og online”

Tematisk ramme:
Digitalisering

”Det er næppe
undgået nogens
opmærksomhed, at
børns skærmforbrug
er en kilde til konstant
bekymring i den
offentlige debat (…)
Men modsat mange tvprogrammer og
bekymringskronikker
lykkes det Ida Rørholm
Davidsen at belyse
problematikken
nuanceret. For
sommetider er
skærmen en del af
løsningen”

Diskurs: Forsigtighed
ift. illustrationer

Social praksis

Anmeldelsen som
dannende ift. læseren
som modtager

Diskurs:
Bogen som en
moddiskurs

Værkorienteret tilgang
til bogen

Dominerende
bekymringsdiskurs ift.
børns skærmforbrug

Anmeldelsen som
dannelse ift. læseren
som modtager
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”Det er en fin, men
også lidt forsigtig
debut om teenagelivets
udfordringer ved at
blive en del af
fællesskabet”
”Der bruges en blød
blyant og sarte
pasteller”
”Rent visuelt er de to
verdener skarpt
adskilte. I den rigtige
verden er der ingen
farver, højhusene
tårner sig op om
hovedpersonen, og
gaderne er tomme,
hvilket alt sammen
understreger Annas
isolation”

Modsætning mellem
den analoge og
digitale verden

Digitalisering

104

