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LEDER

En ode til 
faglitteraturen

V
i har en lang og stolt tradition omkring børnelitteratur i Danmark. 
Desværre er det ofte kun den skønlitterære genre, vi har det 
med fremhæve, og langt sjældnere den faglitterære gren af 
børnelitteraturen, der af samme grund (alt for) tit ender med at stå 

i skyggen af fiktionen. Her står vi i Danmark især i kontrast til vores nabolande 
Sverige og Norge, hvor den faglitterære tradition historisk set har været langt 
mere dyrket – og anerkendt, ikke mindst.

At faglitteraturen har fået denne plads, kan man pege på flere årsager til. Én 
af dem er, at skønlitteraturen generelt kan bryste sig af at have et ”finere ry” 
end faglitteraturen, hvorfor førstnævnte også har en tendens til at løbe med 
stort set al opmærksomheden. Det gælder eksempelvis i danskundervisningen 
rundt omkring i klasserne, hvor elever allerede i indskolingen begynder 
oplæringen i den ædle – og vigtige! – kunst at analysere skønlitterære 
værker, mens den faglitterære genre i højere grad forbigås. Samtidig 
bliver faglitterære udgivelser langt sjældnere anmeldt i dagbladene end de 
skønlitterære (skønt disse heller ikke kan prale af at udfylde meget af avisernes 
spalteplads ...), ligesom størstedelen af de litterære priser, der uddeles, er priser 
henvendt skønlitterære udgivelser.

Det er synd. Faglitteraturen for børn rummer nemlig langt flere potentialer, 
end den umiddelbart anerkendes for. Fx har flere læseundersøgelser peget på, 
at faglitteraturen for mange børn kan være en vej ind i læsningen og styrke 
både deres læselyst og læsekompetencer – en pointe, du kan læse Anja Kirk 
Berthelsen udfolde i dette nummers signaturartikel ”Faglitteratur for børn” 
på s. 6. Dertil udgives der flere og flere fagbøger for børn og unge af utrolig høj 
kvalitet og ditto æstetisk værdi. Og så skal man ikke glemme faglitteraturens 
allerædleste opgave: at tilbyde sin læser – barn som voksen – velresearchet, 
faktuel oplysning om ofte komplekse emner. En dyd, der synes vigtigere end 
nogensinde, i en tid hvor fake news og konspirationsteorier spredes hurtigere, 
end du kan nå at sige Villads fra Valby.

Dette nummer af Klods Hans er vores hyldest til faglitteraturen for børn 
og unge, og vi håber, at du vil læse med, så vi kan få faglitteraturen ud af 
skønlitteraturens skygge én gang for alle. Det fortjener den.

Caroline Bruhn-Jensen 
Redaktør
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STATUSSEMINAR 2022
Fredag 21. januar 2022 kl. 8.30-15.30 
Kulturhuset Islands Brygge 
Islands Brygge 18 
2300 København S

Priser for deltagelse 
i seminaret

Medlemmer af IBBY Danmark: 
795 kr. (studerende 445 kr.)
Ikke-medlemmer: 1295 kr.

Tilmeld dig og betal 
på ibby.dk.

8.30-9.00 Indtjekning

9.00-9.15 Velkommen v/ Birgitte Reindel,  

formand for IBBY Danmark

9.15-9.45	 Status	#1:	Billedbøger	v/	Josefine	Piihl,	

Master i børns litteratur og medier, 

dansklærer i indskolingen og formidler  

af børnelitteratur på mitbogskab.dk og 

@mitbogskab

 Hvilke billedbøger fik hjertet til at slå et  

ekstra slag i det forgangne år? Josefine Piihl 

præsenterer titler og tanker.

9.45-10.15 Status #2: Bøger til de 8-12-årige v/ Mette 

Sofie	Kirkedal,	lektor	i	dansk	–	indskoling	 

på læreruddannelsen i Aalborg og formidler 

af børnelitteratur på bogoplevelsen.dk  

og @bogoplevelsen

 I kender dem. Den bogopgivende type med næsen 

nede i telefonen, arm i arm med en slyngveninde 

eller på et skateboard. Mellemtrinsbarnet. 

Spørgsmålet er, hvilke bøger udgives til vores 

tweens? Hvilke tendenser, vildskud og stjerne-

stunder fra 2021 er værd at fremhæve? Og  

hvorfor rammer de (ikke) plet? Formidlet af  

typen, der, som andre går til yoga, hest eller 

triatlon, går til bog i sin fritid.

10.15-10.30 Pause

10.30-11.00 Status #3: Fagbøger v/ Troels Gollander, 

forfatter

 Hvorfor er fagbøgerne stadig vigtige? Hvad kan 

de? Hvordan har de ændret sig de seneste 25 år? 

Troels Gollander, der selv har skrevet fagbøger 

i over 25 år og har bred erfaring med at holde 

kurser for børn og unge om kunsten at skrive 

(gode) fagbøger, vil forsøge at gøre en slags  

status – og måske se lidt fremad.

11.00-12.00 Oplæg om læselyst v/ Kristiane Hauer, ph.d.

 Hvorfor skal man læse romaner i skolen? Et bud 

kunne være for både at øve sig i og få lov at opleve 

den lange og fordybede læsning. I dette oplæg 

fortæller læse- og litteraturforsker Kristiane 

Hauer om sit forskningsprojekt, der har fokus på 

litterær dybdelæsning i folkeskolen.

12.00-13.00 Frokostpause

13.00-13.30 Status #4: Ungdomsbøger v/ Gro Vase, 

børnelitteraturformidler og anmelder

 Hvad rørte sig inden for ungdoms- og  

YA-litteraturen anno 2021? Hvilke bøger 

for de 13-18-årige vakte særligt opsigt, 

og kan vi mon pege på nogle overordnede 

tendenser i et broget litterært landskab af 

kærlighedsdramaer, dystopiske fremtider og 

svære identitetsspørgsmål? Gro Vase gør et 

forsøg, når hun præsenterer de – ifølge hende – 

mest nævneværdige udgivelser fra det  

forgangne bogår.

13.30-14.00 Oplæg om DR’s nye strategi for at  

styrke børns læseglæde

 DR vil som del af en ny 3-årig strategi være med 

til at styrke børns læseglæde på alle deres tre  

børnekanaler: Minisjang, Ramasjang og Ultra.  

Vi får en præsentation af tankerne bag strategien 

og hører lidt om kommende indsatser.

14.00-14.30 Pause

14.30-15.15 Sanne Munk Jensen og Kim Fupz Aakeson 

i samtale om deres helt nye fælles 

ungdomsroman Au pair.  

Moderator: Søren Fanø (IBBY Danmark).

15.15-15.30 Evaluering og afrunding

15.30- Netværk og på gensyn
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Forsiden på dette nummer af Klods Hans 
er tegnet af Signe Parkins og er 

den illustration, dette års vinder af 
Klods Hans-prisen har modtaget.

Tillykke til Billedstrøm – vinder af Klods Hans-prisen 2021
Den 6. november 2021 blev vinderen af dette års Klods Hans-pris kåret på 
Bogforum i Bella Center. Prisen gik i år til Billedstrøm – festival for visuelle 
fortællinger, som var nomineret sammen med nonprofitforlaget og skrive-
værkstedet Ordskælv. Læs mere om, hvordan det hele løb af stablen, 
på s. 22 i dette nummer af Klods Hans.

Elin Persson vandt Nordisk Råds børne- 
og ungdomslitteraturpris 2021
De afghanska sönerna er titlen på svenske Elin Perssons (debut)ungdoms-
roman, som hun i november blev tildelt dette års Nordisk Råds børne- og 
ungdomslitteraturpris for. Romanen skildrer hverdagen på et asylcenter for 
uledsagede flygtningebørn set fra en ansats perspektiv. Læs mere om  
romanen og om juryens motivering på norden.org.

Spred ordet om IBBY, og støt dansk børnelitteratur
I Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark er vi taknemmelige for, at du 
har valgt at være medlem, men vi kunne godt tænke os, at endnu flere lærer 
IBBY at kende! Derfor har vi lavet en plakat og en folder, som du gerne må 
hjælpe os med at dele med andre, der har interesse i børnelitteratur, eller som 
blot ønsker at støtte vores arbejde. Du finder materialet på ibby.dk/kender-du-
ibby. Tusind tak for din hjælp!

Selskabet for Børnelitteratur, 
IBBY Danmark holder 
generalforsamling 17. marts 
kl. 18.30. Stedet bliver 
annonceret senere på ibby.dk. 

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskab ved kassereren
4. Budgetforslag ved 

kassereren
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent 

for det kommende år
7. Valg af a) bestyrelses-

medlemmer, b) revisor og 
revisorsuppleant

8. Eventuelt. 
  
Forslag til behandling 
på generalforsamlingen 
skal være formanden i 
hænde senest 3 uger før 
generalforsamlingen og være 
offentliggjort på foreningens 
hjemmeside senest 1 uge 
inden generalforsamlingen. 
Send dem til ibbydanmark@
gmail.com.

G
E

N
E

R
A

L
FO

R
SA

M
LI

N
G

http://www.ibby.dk
http://norden.org
http://ibby.dk/kender-du-ibby
http://ibby.dk/kender-du-ibby
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mailto:ibbydanmark%40gmail.com?subject=
mailto:ibbydanmark%40gmail.com?subject=
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Den gode børnelitteratur
Historisk set har faglitteratur for 
børn været tæt forbundet med op-
dragelse og læring, og det er først i 
løbet af det 20. århundrede, at det, vi 
i dag forstår som børnefaglitteratur, 
lader sig skelne klart fra didaktisere-
de læremidler skrevet med henblik 
på undervisning. Selvom formidling 
af viden og kunnen stadig er omdrej-
ningspunktet for meget faglitteratur 
for børn, har børnefaglitteraturen 
også meget andet at byde på. I dag 
må den fx gerne være underholden-
de, fjollet og eftertænksom, og den 
kan, ligesom skønlitteraturen, give 
børnene store læseoplevelser. 

Der er naturligvis kvalitetsfor-
skelle, og ikke alle fagbøger tilbyder 
børnelæseren lige gode oplevelser. 
Der er imidlertid mange, der er gode, 
og disse er karakteriseret ved at 
være både oplysende og grundige og 

give anledning til eftertænksomhed. 
Den gode børnefagbog inspirerer 
børnelæseren til at undre sig og 
stille spørgsmål, den giver lyst til 
at udforske et emne yderligere, og 
den tilbyder perspektiver, der åbner 
snarere end lukker for diskussion og 
refleksion. Nysgerrighed er en stærk 
drivkraft, og en god fagbog inviterer 
børnelæseren til både at engagere 
sig og deltage i udforskningen af et 
emne, mens der samtidigt tilbydes et 
perspektiv, ikke bare på verden, men 
også på barnets relation til verden.

Faglitteratur	på	flere	måder
Når vi taler om faglitteratur for børn, 
taler vi normalt om litteratur i bog-
form, og børnefaglitteraturen gør 
sig da også godt i det format. I de 
senere år har der været et øget fokus 
på kvalitet, og mange nyere udgivel-
ser er flot illustrerede og fremstillet 

i lækre materialer. Det taktile i at 
sidde med en bog og fremdriften 
i at bladre sig gennem den er en 
del af den æstetiske oplevelse ved 
læsningen, og det sociale ved at 
være sammen og udforske emner og 
illustrationer tiltaler de fleste.

Børnelæseren møder imidlertid 
ikke kun faglitteraturen gennem 
bogmediet. Formidling af viden og 
kunnen egner sig nemlig også for-
træffeligt til digitale medier, og den 
er til stede på de digitale platforme i 
langt højere grad, end vi måske læg-
ger mærke til. Via internettet og de 
sociale medier har børn i dag mulig-
hed for at dyrke deres interesser ikke 
bare lokalt, men på kryds og tværs af 
hele verden. Hvad enten de interes-
serer sig for sport, naturvidenskab, 
teknologi eller noget helt andet, kan 
de finde interessefælleskaber, hvor 
de har mulighed for at finde inspira-

Børnefaglitteraturen opfattes ofte som skønlitteraturens lidt kedelige og støvede 
faktafætter. Dette ry er dog helt ufortjent. Det har måske været sådan engang, 

men faglitteraturen for børn har i de senere år oplevet en opblomstring, der har 
resulteret i et mangfoldigt udbud, som på alle måder tåler sammenligning med 

skønlitteraturen. I det følgende vil jeg først diskutere, hvad den gode faglitteratur 
tilbyder børnelæseren, og derefter diskutere hvordan vi som voksne kan understøtte 

barnets gode læseoplevelse i mødet med børnefaglitteraturen.

Af Anja Kirk Berthelsen, bibliotekar og Master i børns litteratur og medier

Faglitteratur 
for børn 

– Perspektiver og potentialer
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tion, dygtiggøre sig og ikke mindst 
dele deres begejstring med andre.

Selvom den ikke primært er 
tekstbåret, minder meget af denne 
formidling om den, man finder i 
faglitteraturen. Fx er YouTube med 
sit brugergenererede indhold blevet 
et stærkt supplement til de klassi-
ske hobby- og gør-det-selv-bøger, 
både fordi udvalget af emner på det 
nærmeste er uendeligt, men også 
fordi videoformatet, der i høj grad er 
båret af det visuelle, tilbyder levende 
og personlig formidling, samtidig 
med at børnene får mulighed for at 
interagere med andre, ofte endda 
på engelsk, ved selv at kommentere, 
stille spørgsmål eller vise deres egne 
produktioner frem.

Selv om de digitale fællesskaber 
således rummer et stort potentiale 
for at formidle viden og kunnen og 
inspirere til engagement og fordy-
belse, kan det for mange være svært 
at acceptere den digitale faglittera-
tur for børn som gyldig litteratur på 
lige fod med litteratur i mere klas-
siske formater. Der er naturligvis 
også væsentlige forskelle, hvoraf den 
vigtigste er, at indholdet på de so-
ciale medier ikke har været gennem 
den samme redigeringsproces som 
bøger udgivet på et forlag. Dette er 
dog ikke i sig selv et argument for at 
diskvalificere den digitale brugerge-
nerede faglitteratur. Det stiller blot 
krav om, at vi som voksne formidlere 
engagerer os i samtaler med børne-
ne, ikke blot om indhold, men også 
om formater og kvalitetskriterier.

Veje ind i læsningen
Flere læseundersøgelser har peget 
på, at faglitteraturen spiller en vigtig 
rolle i forbindelse med børn og 
unges fritidslæsning. Dette er ikke 
så mærkeligt, for sammenlignet med 
skønlitteraturen, der som oftest er 
skriftbåret og læses lineært, tilbyder 
faglitteraturen alternative veje ind i 
læsningen.

Som udgangspunkt er børne-
faglitteraturen altid multimodal. 
Billeder og illustrationer er væsentli-
ge elementer i de fleste fagbøger for 
børn, og idéen om et højt æstetisk 
niveau er ikke længere forbeholdt 
skønlitterære billedbøger. Et vigtigt 
aspekt ved det multimodale format 
er, at det letter vejen ind i læsningen, 
idet kombinationen af billeder og 
tekst er med til at bryde læsningen 
op i overskuelige bidder. Samtidig 
kan mange børnefagbøger læses 
ikke-lineært gennem nedslag på de 
billeder eller emner, der interesse-
rer barnet mest. At bøgerne ikke 
nødvendigvis skal læses fra ende 
til anden, gør det således lettere 
for børnelæseren at gå ombord i 
læsningen.

Endelig er det kendetegnende 
for mange børnefagbøger, at de, på 
trods af aldersangivelser og inten-
derede målgrupper, ofte kan læses 
på tværs af alder. Mere komplekse 
fagbøger for ældre børn kan sag-
tens engagere yngre læsere, enten 
ved udforskning af billedsiden eller 
gennem højtlæsning og samtale. 
Dinosaurusbøger med svære latin-

ske navne kan sagtens begejstre en 
femårig, selvom teksten er beregnet 
til en meget ældre målgruppe, og en 
bog om skateboardtricks for niårige 
kan uden problemer bruges af en 
femtenårig, der gerne vil lære at stå 
på skateboard.

Faglitteraturen for børn har så-
ledes et stort potentiale i forhold til 
at styrke både læselyst og læsekom-
petencer, og der er naturligvis ikke 
noget galt i at bruge den som en vej 
ind i læsningen. Det er dog vigtigt at 
understrege, at dette ikke bør lede til 
en opfattelse af faglitteraturen som 
en sekundær litteratur, hvis formål 
først og fremmest er at understøt-
te tilegnelsen af læsefærdigheder. 
Faglitteraturen er både vigtig og 
væsentlig i sin egen ret.

De voksnes rolle
Det er voksne, der synes, at børn 
skal læse, og det er i høj grad også 
voksne, der motiverer børn til at 
læse. Som voksne skal vi derfor gøre 
os klart, at faglitteratur for børn 
fortjener vores opmærksomhed på 
samme måde som skønlitteratur 
gør. Hvis vi vil have børn til aktivt 
at tilvælge litteraturen, må vi give 
dem plads til selv at vælge, hvilken 
slags litteratur de får mest ud af. Det 
er ikke et spørgsmål om enten/eller, 
men et spørgsmål om, hvilke interes-
ser den enkelte børnelæser har, og 
det forudsætter, at vi som voksne 
tænker børns forskelligheder ind, 
når vi formidler litteratur til dem.

Det er samtidig vigtigt at huske, 

at selvom faglitteraturen ofte giver 
børnene en indgang til selv at give 
sig i kast med bøgerne, så tilbyder 
mange børnefagbøger også gode 
muligheder for interaktion med en 
voksen medlæser. Blot fordi bøgerne 
kan læses af børn alene, betyder det 
ikke, at børnene ikke vil få mere ud-
bytte af bogen, hvis der er en voksen 
involveret i læsesituationen. Børn 
har ofte et godt blik for det prakti-
ske og faktuelle indhold, men kan 
have brug for støtte i forhold til at 
forholde sig reflekteret til de emner, 
der behandles.

Faglitteraturen fortjener at blive 
formidlet på lige fod med skønlit-
teraturen, så børnene ved, at det er 
lige så gyldigt at læse faglitterære 
tekster som skønlitterære, men det 
kræver noget af os som voksne for-
midlere. Det kræver, at vi sætter os 
ind i hvad faglitteraturen er og kan. 
Det kræver, at vi selv læser bøgerne 
og udforsker hjemmesiderne, og det 
kræver, at vi tager stilling til deres 
kvalitet og har øje for, hvad den 
enkelte bog har at tilbyde, på samme 
måde som når vi formidler skønlit-
teraturen. Så grib en børnefagbog, 
sæt jer ned – gerne sammen med 
et eller flere børn – og fordyb jer i 
faglitteraturen. Så kan vi sammen 
med børnene blive klogere, mere 
nysgerrige, mere engagerede og ikke 
mindst sammen opleve glæden ved 
en god faglitterær børnebog.

Den gode børnefagbog inspirerer børnelæseren 
til at undre sig og stille spørgsmål, den giver lyst 
til at udforske et emne yderligere, og den tilbyder 
perspektiver, der åbner snarere end lukker for 
diskussion og refleksion. 

Et vigtigt aspekt ved 
det multimodale format 
er, at det letter vejen 
ind i læsningen, idet 
kombinationen af billeder 
og tekst er med til at 
bryde læsningen op i 
overskuelige bidder. 
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S
iden læsevaneunder-
søgelsen fra 2017 pegede 
på fakta-bøger som en 
af børns foretrukne 
genrer, er der blevet 

udgivet flere og flere af slagsen 
herhjemme. Efterhånden kan man 
læse faktabøger om hvad som 
helst, lige fra dyr og seje børn til 
bussemænd, slik og havfruer. Men 
kan man egentlig tale om ”faktuel 
information”, når bøgerne i stigende 
grad handler om flyvske emner, 
eller når de bevæger sig på kanten 
mellem fiktion og virkelighed? 
Lad os se nærmere på en række 
af de grænsetilfælde, som findes i 
børnelitteraturen.

Pegebogen som fakta
I en verden, hvor fake news er hver-
dagskost, får man lyst til at pege 
på en type børnelitteratur, hvori 
fakta sjældent fordrejes, nemlig 
pegebogen. I disse bøger kan voksne 
sammen med de mindste børn se på 

billeder af genstande ledsaget af de-
res navne. I mange pegebøger er det 
dog illustrationer og ikke fotos, der 
præger siderne, og måske bevirker 
det faktisk, at vi fjerner os fra faktuel 
information og bevæger os imod en 
fortolkning af virkeligheden. Heldig-
vis møder børn ikke kun bøgernes 
(tegnede) fremstilling af genstande 
og skal nok lære at bruge ordene 
korrekt alligevel.

Værre går det dog, hvis man 
læser HuskMitNavns pegebog Den 
forkerte bog, hvor der fx står ”rød” 
under ”blå” og ”dag” under ”nat”. 
Pludselig er der ikke tale om faktuel 
information – snarere det stik 
modsatte. Til gengæld kan det give 
anledning til sjove læsestunder, idet 
de færreste forældre vil kunne læse 
bogen højt, præcis som den står 
skrevet. Så selvom der ikke er tale 
om fakta, kan bogen sætte gang i 
gode samtaler om dette – og måske 
gør den faktuelle leg netop værket til 
en faktabog.

De ”fake” faktabøger
Et andet sted, hvor der leges med 
fakta, er i bøger som Quidditch 
gennem tiderne eller Fantastiske 
skabninger og hvor de findes. Fag-
bøger, som indgår i J.K. Rowlings 
Harry Potter-serie, og som nu er at 
finde i vores verden, så alle kan få 
del i troldmandsverdenens pensum. 
Bøgerne eksperimenterer i den grad 
med grænsen mellem fakta og fikti-
on. I nogle udgaver er omslagene på-
trykt slid, og på de første sider finder 
man en liste med navne på tidligere 
lånere, som fans vil genkende fra 
universet. På bagsiden er endda en 
tekst af selveste Dumbledore.

Her er der altså ikke kun tale om 
fagbøger om havfruer og monstre, 
men bøger der iscenesættes, som 
er de sprunget direkte ud af fikti-
onen. Spørgsmålet er dog, hvilken 
betydning dette har for bøgerne som 
faglitteratur. Gør det dem mere eller 
mindre faktuelle, at de forholder 
sig aktivt til fiktionen? Ser man helt 

”Litteratur, der giver faktuel information om et bestemt fagligt emne”  
– sådan står der i Den Danske Ordbog om faglitteratur.  

Men gælder det også faglitteratur til børn?

Af Amanda Sandegaard, specialist i børns sprog og litteratur v. Københavns Biblioteker

nøgternt på dem, giver bøgerne dog 
faktuel information om et bestemt fag-
ligt emne og falder således ind under 
ordbogens definition af faglitteratur 
– uagtet om emnerne er fiktionelle 
eller ej.
Baseret på virkelige hændelser
Mere kompliceret bliver det, når man 
kaster blikket på bøger baseret på 
virkelige hændelser. Det gælder fx 
Anja Hitz’ Den dag vi døde, inspireret 
af kæntringsulykken på Præstø 
Fjord i 2011, eller Sarah Engells 
Det øjeblik du tvivler, som ligeledes 
har rod i virkeligheden og endda 
rummer gengivelser af virkelige 
beskeder. Her er det fristende at 
drage en parallel til den populære 
autofiktionstendens inden for 
voksenlitteraturen, og i kraft af 
denne vil flere måske også mene, at 
det netop er fiktion og ikke fakta. 
Man kan imidlertid argumentere 
for, at denne type bøger alligevel 
rummer faktuel information om 
et emne – fremstillingsformen er 

blot mere fortællende, end den vi 
normalt forbinder med faktabøger. 

Fakta for børn
Måske skal vi i højere grad tænke 
faglitteratur for børn som et spek-
trum frem for en fast defineret 
genre. Børn og voksnes virkeligheder 
er ikke ens, og børn har i mange til-
fælde sværere ved at skelne mellem 
fiktion og fakta end voksne. Af den 
grund bør børnelitteraturen måske 
helt fritages for de begrænsninger, 
vi opstiller for voksenlitteraturen. I 
børns virkelighed kan julemanden 
og spøgelser nemlig godt findes, og 
derfor skal faglitteraturen selvføl-
gelig rumme bøger, der omfavner 
fantasien – ikke mindst når vi ved, 
at børns lege overskrider grænser 
mellem universer. Fx kan Onkel Reje 
snildt være Avenger og bekæmpe 
vampyrer. Børnelitteraturen må 
bare følge med. Så ja, måske kan man 
faktisk skrive faglitteratur om alt – i 
hvert fald for børn.

Måske skal vi i 
højere grad tænke 
faglitteratur for børn 
som et spektrum 
frem for en fast 
defineret genre.

Faktabøgernes 
mellemformer

– Kan man skrive faglitteratur om alt?
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Anna Fiske
ANNA FISKE er forfatter, illustrator 

og tegneserieskaber, bosat i Oslo. Hun 
står bag en række billed(fag)bøger 
og tegneserier, bl.a. den populære 

Hvordan?-serie, som er blevet oversat til 
mange sprog – inklusiv dansk.

Hvordan kom du i gang med at 
skrive fagbøger til børn? 
Husker at jeg pleide å se en ung 
mann med funksjonsnedsettelse 
på bussen da jeg dro på jobb. Noen 
dager var han kjempeglad, smilte 
og lo, andre dager trist og gråt, 
han var sjelden uberørt, og jeg 
tenkte på hvor vanskelig det må 
være når følelsene bare farer i vei. 
Det ga meg ideen om å lage bøker 
til denne målgruppen. Lettforstå-

elige, tydelige i ord og bilde, med 
et innehold som vekker undring, 
gjenkjennelse og spørsmål. 
Bøker om følelser. At jeg kunne 
blande min erfaring med å skrive 
skjønnlitterært og tegneserier 
med det faglitterære. 

Jeg tok kontakt med foreningen 
Leser søker bok som jobber med at 
det skal finnes bøker til alle lesere 
uansett leseferdighet. Så var jeg 
i gang med mine første fagbøker 
som resulterte i en serie på syv 
bøker om forskjellige følelser.

Hvilke overvejelser gør du dig 
i forhold til, at det er børn, du 
skriver til?
Det må være ærlig, tydelig, 
respektfullt og at det også er lov 
å bruke humor når vi forklarer. 
Humor kan ofte være en vei inn, en 
måte å ufarliggjøre ting på. Men 
humor må brukes med respekt, 

viktig å ikke gå for langt, tulle det 
vekk, ikke glemme alvoret som 
ligger i bunn.

Jeg er mye ute på formidling 
og treffer barn, da får jeg ofte 
spørsmål eller funderinger om 
ting de lurer på eller undrer seg 
over. Så begynner jeg å lure selv, 
det kan for meg være starten på en 
bok, noe som trigger meg å finne 
mer ut av.

Det er viktig å ikke overforklare, 
sånn at leseren mister interesse, 
da kan jeg heller tegne noe av det 
jeg har tenkt å skrive. Dette tenkte 
jeg mye på da jeg lagde boken 
Hvordan lager man en baby? Der 
hadde jeg først tenkt å forklare 
mye mer, men fant raskt ut at det 
enkle og tydelige var best. Ofte 
kutter jeg også mye tekst under-
veis og lager det om til tegning 
istedenfor.

Hvorfor er det vigtigt, at børn og 
unge læser faglitteratur? 
Barn er jo nysgjerrige og undren-
de, da er faglitteratur helt supert. 
For mange barn tror jeg leselysten 
og veien videre kan begynne med 
faglitteratur – det du brenner for 
og er interessert av får deg inn i 
boken og så videre inn i neste.

Henrik Enemark
HENRIK ENEMARK er cand.mag. i 

engelsk og kunsthistorie fra Aarhus 
Universitet. Han er forfatter til omkring 

60 letlæsningsbøger for læsere på 
skolens yngste klassetrin og har 

siden 1990 arbejdet som oversætter 
af en række titler fra engelsk til 

dansk (skønlitteratur, billedbøger og 
faglitteratur for både voksne og børn).

Hvordan kom du i gang med at 
skrive fagbøger til børn og unge? 
Jeg har oversat en del fagbøger for 
både voksne og børn. På et tids-
punkt oversatte jeg en række helt 
korte fagbøger for forlaget Turbine 
fra serien Min første bog (nu Fakta 
2), og min nysgerrighed i forhold 
til formatet og formidlingen af 

viden førte til, at jeg selv bød ind 
med forslag til nye titler, så jeg nu 
har skrevet godt 30 små fagbøger 
til serien. Sideløbende har jeg for 
forlaget Straarup & Co. skrevet ca. 
det samme antal titler til serien 
Maxi, hvor bøgerne er lidt sværere 
og henvender sig til børn op til  
4.-5. klassetrin.

Hvilke overvejelser gør du dig i 
forhold til, at det er børn og unge, 
du skriver til?
Da målgruppen på forhånd er 
klart defineret, stiller det en række 
formelle krav til læsevenligheden 
med korte sætninger og ikke for 
mange lange ord. Inden for disse 
rammer ser jeg det som min 
opgave at indkredse essensen af 
emnerne og komme godt rundt 
om dem for at vise, at tingene kan 
ses fra mange vinkler og inddrage 
flere forskellige fag. Intentionen er, 
at hver enkel bog fremstår som en 
lille, komprimeret pakke af viden 
– uanset om emnet er nisser, øgler 
eller konspirationsteorier.

Hvorfor er det vigtigt, at børn  
og unge læser faglitteratur? 
Når tekst og billeder spiller sam-
men og underbygger hinanden, er 

det til gavn for både forståelsen, 
læseoplevelsen og hukommelsen. 
Hvis børn har nem adgang til ind-
bydende fagbøger, kan det sagtens 
lade sig gøre at vække selv helt 
unge læseres interesse. Børn elsker 
følelsen af at vide noget, og hvis 
der er fristende viden til rådighed 
i form af et bredt udvalg af enkle 
fagbøger, er det med til at fasthol-
de deres nysgerrighed, styrke de-
res læsefærdigheder og give deres 
faglige viden et løft. Målet er nået, 
hvis bøgerne giver en oplevelse af, 
at faglig læsning ikke behøver at 
være en sur pligt, men kan være 
både spændende og tilfredsstillen-
de – selv på begynderniveau.

Hvordan formidler man (svært) fagligt stof til børn og unge? Og hvorfor er 
det overhovedet vigtigt, at børn og unge læser faglitteratur?  

Fire	forfattere	tager	os	med	ind	i	deres	refleksioner	om	det	at	arbejde	 
med faglig formidling til de yngre generationer.

Af Caroline Bruhn-Jensen, redaktør
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Børn elsker 
følelsen af at 
vide noget.
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Maria Jarjis
MARIA	JARJIS	er	youtuber,	influencer	

og forfatter. Gennem sin YouTube-kanal 
WTF er det? formidler hun faglige og 

videnskabelige emner til sine følgere. 
Hun er desuden forfatter til fagbogen 

WTF er det?, der læner sig op ad hendes 
kanal. Marias mission er at udbrede 
interessen for videnskab og STEM  

hos børn og unge.

Hvordan kom du i gang med at 
lave faglig formidling til børn og 
unge? 
Det har altid været min ambition 
at dele viden på en lettilgængelig 
og farverig måde til børn og unge. 
Grunden til, at jeg valgte at lave 
en vidensbaseret YouTube-kanal, 
er, at jeg i folkeskolen selv havde 

svært ved at følge med i timerne. 
Jeg kunne ikke rigtig forstå den 
måde, lærerne formidlede stoffet 
på. Senere fandt jeg ud af, at det 
ikke behøver at være svært eller 
kedeligt at lære noget nyt. Og så 
tænkte jeg, at der måtte være flere 
børn og unge som havde det på 
samme måde. På min YouTube-ka-
nal er det ikke bare undervisning. 
I stedet går mine følgere og jeg 
sammen på opdagelse og udfor-
sker emnerne i fællesskab. For det 
skal være hurtigt, sjovt og nemt at 
lære noget nyt. Det var det, jeg selv 
ønskede, da jeg var yngre. 

Hvilke overvejelser gør du dig i 
forhold til, at det er børn og unge, 
du formidler til? 
Som youtuber har man et ansvar 
over for sine følgere. Det er vigtigt 
for mig, at de unge trives på min 
kanal, og jeg går meget op i, hvad 
mine følgere gerne vil se. Video-
erne skal heller ikke være ALT for 
lange, og emnerne skal ikke være 
forklaret på en kedelig måde. Der-
for lægger jeg meget vægt på re-
search og redigering. Mange børn 
og unge skriver også til mig, at jeg 
forklarer tingene tydeligere end 
deres lærer, og at de er begyndt at 

få bedre karakterer. Det gør mig 
enormt glad.

Hvorfor er det vigtigt, at børn og 
unge læser faglitteratur? 
Jeg synes, at fagbøger kan lige så 
meget som fx en undervisnings-
time. Fagbøger er en måde at 
tilegne sig viden og blive klogere 
på forskellige punkter. Jeg synes 
selv, man får unikke oplevelser af 
at læse bøger, og det er videnska-
beligt bevist, at det aktiverer vores 
hjerne, når vi skal danne billeder 
og handlinger inde i vores hoved, 
samt at det betyder rigtig meget 
for børns fokus, skole, uddannelse 
og personlighed.

Helle Hinge
HELLE HINGE er forfatter, 

foredragsholder og manuskriptredaktør. 
Hun har skrevet en lang række fagbøger 

for store børn og unge i serien De store 
fagbøger på Gyldendal – og flere er på vej. 

Læs mere på hellehinge.dk.

Hvordan kom du i gang med at 
skrive fagbøger til børn og unge? 
Formålet med mine fagbøger er 
at give børn og unge viden, så de 
kan forholde sig til samfundets de-
batter, men også til deres eget liv. 
Nogle af bøgerne er samfundsaktu-
elle, fx Køn, Feminisme og Konspira-
tionsteorier, mens andre, fx Lykke, 
Kærlighedens historie og Ondskab, 
handler om filosofiske emner i et 
historisk og nutidigt perspektiv.

Vi lever i en selvoptaget tid, både 
på det personlige og det samfunds-
mæssige plan. Ikke mindst derfor 
bør bøger give os mulighed for at 
reflektere over verden og os selv. 
Dermed kan de føre til selvover-
skridelse; at vi formår at se ud over 
os selv. Populisme og nationalisme 
og Overvågning er eksempler på bø-
ger, som reflekterer over forandrin-
ger i vor tid. De skildrer, ligesom 
mine andre bøger, flere sider af 
emnet, så læseren får et nuanceret 
indblik – og bliver klædt på til at 
kunne deltage i debatter i skolen og 
andre steder, skrive en opgave osv. 
Bøgerne har således et dannelses-
potentiale.

Hvilke overvejelser gør du dig i 
forhold til, at det er børn og unge, 
du skriver til? 
I fagbøger skal indholdet være 
vedkommende for målgruppen. Det 
skal formidles i et præcist sprog, 
som er tilpasset målgruppen, og 
billedsiden skal have appel. Jeg 
inddrager også beretninger fra 
virkeligheden. I bogen Hjemløse 
fortæller nogle unge om, hvordan 
de blev hjemløse. I bogen Rus-
midler får man bl.a. en tidligere 
narkohandlers fortælling om 

misbrug og fængselsdom. Sådanne 
personlige beretninger gør emnet 
nærværende, giver kendskab til 
andres liv og kan medvirke til, at 
faglig læsning bliver lystlæsning. 
Læseren får ikke kun faglig viden, 
men også menneskelig indsigt. 

Hvorfor er det vigtigt, at børn og 
unge læser faglitteratur?
Internettet bugner af information, 
men når børn og unge (og voksne) 
søger her, havner de ofte på 
tendentiøse hjemmesider, som de 
har vanskeligt ved at afkode. En 
god fagbog har lavet den kritiske 
research for læseren og tilbyder en 
nuanceret, gennemarbejdet videns-
formidling om et ofte komplekst 
emne.

Jeg synes, at fagbøger kan lige så meget 
som fx en undervisningstime. Fagbøger 
er en måde at tilegne sig viden og blive 
klogere på forskellige punkter.

Læseren får ikke kun 
faglig viden, men 
også menneskelig 
indsigt.
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S
om begyndende teenager i 
2000’erne var min primære 
kilde til information om 
min forandrende krop de 

pjecer, som sundhedsplejersken med 
distanceret mine uddelte til os – 
pamfletter med glittede sider med 
Libresse- og Always-logoer og med 
fotos af tynde, hvide piger. 

Heldigvis er der sket noget siden 
dengang. I 2013 udkom fx den sene-
ste udgave af Kvinde kend din krop, 
som gør op med myter og manglen-
de viden om kvindekroppen. Bogen 
har siden den første udgave fra 
1975 kritiseret, at man primært har 
kunnet opnå viden om eksempelvis 
menstruation gennem oplysnings-
materialer udgivet af de firmaer, som 
producerer menstruationsartikler.

Behov for faglitteratur om køn,  
krop og seksualitet
I dag stiger børn og unges krops-
had, #MeToo-bevægelsen har sat 
gang i en samtale om grænser og 
seksualitet, og internettet svømmer 
over med information og fake news. 
At have viden og indsigt i sin egen 

krop og seksualitet – og at kunne 
sætte sig ind i og acceptere, at andre 
mennesker bærer deres krop og 
seksualitet på andre måder – kan 
have umådelig stor betydning for 
det enkelte menneske og den måde, 
vi omgås hinanden på i samfundet. 
Desværre lader det til, at seksual-
undervisningen i folkeskolen, som 
netop skulle lære eleverne dette, 
lader en del tilbage at ønske. 

Danske skoler er forpligtet til at 
undervise i modulet ”Sundheds- og 
seksualundervisning og familie-
kundskab” (forkortet SSF) fra 0. til 
9. klasse, hvor emnet ”Køn, krop og 
seksualitet” hører under. Der er ikke 
et fastlagt timetal til modulet, og 
undervisningen skal foregå som en 
del af de obligatoriske fag.

En undersøgelse fra 2019 viste 
desværre, at SSF ikke havde en 
ledelsesmæssig prioritering på de 
undersøgte skoler, og at en ”betyde-
lig andel” af de lærere, som under-
viser i SSF, ikke føler sig klædt på 
til at varetage undervisningen. Som 
konsekvens er en af undersøgel-
sens delkonklusioner, at ”Elevernes 

viden og/eller kompetencer på dette 
område indikerer, at undervisningen 
[…] er utilstrækkelig, når det gælder 
emner som fx reproduktion; sex, 
seksualitet og seksuel sundhed; samt 
normer og mangfoldighed i relation 
til køn, krop og seksualitet.”

Det er arven fra bl.a. Kvinde kend 
din krop, som faglitteraturen for børn 
og unge om køn, krop og seksuali-
tet står på skuldrene af, og der er 
øjensynligt gode grunde til at udgive 
opdateret, nuanceret og lettilgænge-
lig faglitteratur til børn og unge om 
netop det. 

Kærligt blik og grundlæggende 
accept
En af de nyeste udgivelser inden for 
området skal særligt fremhæves her, 
nemlig Pigebogen af de norske læger 
og forfattere Nina Brochmann og 
Ellen Støkken Dahl – forfatterne bag 
den internationale bestseller Glæden 
med skeden.

Pigebogen gennemgår den krops-
lige og følelsesmæssige udvikling 
under puberteten med udgangs-
punkt i den biologiske pigekrop. 

Børn og unge, 
kend jeres krop 

Faglitteratur som beskæftiger sig med pubertet og dermed også med krop, køn og 
seksualitet har et potentiale for kærlig og vigtig oplysning til de skrupforvirrede 

kroppe i udvikling, som tilhører nutidens unge mennesker.

Af Lærke Skærlund, børnekulturformidler

Ved at referere til egne erfaringer 
taler forfatterne i øjenhøjde med 
læseren uden at tale ned til samme. 
De understreger det smukke i ordet 
menarche (den allerførste menstrua-
tion), og de gør et stort nummer ud 
af at punktere meget sejlivede myter 
ved at referere til biologisk viden. 
Fx forestillingen om, at sædceller-
ne kæmper en heroisk kamp for at 
blive de første, som kan penetrere 
det ventende æg i befrugtningen. I 
virkeligheden foregår det nærmest 
omvendt: Det er sædcellerne, som 
venter på ægget. Ganske illustrativt 
beskrives myten som et eventyr om 
prinsessen, som passivt venter på, at 
prinsen kæmper sig frem til hende 
– og på den måde får de to forfattere 
på forbilledlig vis forklaret, hvordan 
fortællingen om kroppen ikke kun er 
biologi, men også kultur.

At revolutionere seksualunder-
visningen ligger desværre udenfor 
denne artikels formål og evne. Men 
den ønsker at slå et slag for bøger 
som Pigebogen og den nyudgivne 
pendant Guttaboken (sidstnævnte 
udkom på norsk i september 2021) 
såvel som letlæselige fagbøger som 
Menstruation af Annelie Drewsen og 
Pubertet af Frida Bejder Knudsen. I 
modsætning til de sidste hundreder 
af år, hvor køn, krop og seksualitet 
har været forbundet med straf, 
forbud og skam, formidler de nyeste 
udgivelser et kærligt blik på helt al-
mindelige kropslige funktioner såvel 
som en grundlæggende accept af alle 
kønsidentiteter og seksualiteter. 

Videre læsning (som ikke er nævnt 
i artiklen):
Evaluering af sundheds- og 
seksualundervisning og 
familiekundskab (SSF). Udgivet af ALS 
Research januar 2019.
Herskind, Ditte m.fl. Ung kend din 
krop. Gyldendal, 2019.
Lemire, Sabine. Guide til piger. 
Alvilda, 2018.

At have viden og indsigt i sin 
egen krop og seksualitet – og 
at kunne sætte sig ind i og 
acceptere, at andre mennesker 
bærer deres krop og seksualitet 
på andre måder – kan have 
umådelig stor betydning for 
det enkelte menneske og den 
måde, vi omgås hinanden på i 
samfundet.
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FEM SKARPE TIL FORLAGET ALBERT

1 Hvorfor har I som forlag 
valgt at koncentrere jer om at 
udgive fagbøger for børn?

Vi har valgt at have stort fokus på 
faglitteratur for børn i alle aldre, 
fordi børn er nysgerrige væsner, der 
sagtens kan indtage en stor mængde 
viden, i en form der passer til dem. 
Indpakningen af det faglige stof 
er vigtig. Derfor præsenteres den 
faglitteratur, vi udgiver, ofte på en 
måde, hvori der indgår en historie. 
I serien Små mennesker, STORE 
DRØMME er det personens historie 
fra barndom til voksenalder, der er 
omdrejningspunkt for en del faktu-
elle oplysninger, både om personen 
selv, men også om personens omgi-
velser og tiden de levede i.

2 De	fleste	af	jeres	udgivelser	
handler om store – og kendte 
– personligheder som fx 

i serien Små mennesker, STORE 
DRØMME. Hvorfor udgiver I ikke 
fagbøger om fx sommerfugle eller 
klimaet?
Det er ikke en decideret strategi, 
men nærmere en konsekvens af, at vi 
har de danske rettigheder til serien 
med kendte personligheder. Serien 
er blevet meget populær på ret kort 
tid, og derfor er vi nu oppe på at 
udgive omkring seks nye bøger om 
året. Men vi har faktisk også udgivet 
flere bøger, der omhandler emner 
som biologi og geografi, og bøger 
om følelser, relationer, skilsmisse 
og magt. I øjeblikket arbejder vi på 
en bog om Danmarks Grundlov for 
børn. Så der vil stille og roligt kom-
me mere bredde i udgivelserne.

3 Jeres bøger omhandler så 
forskellige personligheder 
som Simone de Beauvoir, 

Astrid Lindgren, Anne Frank og 
David Bowie. Efter hvilke kriterier 
er de udvalgt? 
Vi var så heldige at komme i gang 
med serien, da den var forholdsvis 
ny, og vi fandt alle de personligheder, 

der på det tidspunkt var tilgængeli-
ge, interessante. Det har ændret sig 
med seriens hastige vækst, og nu 
overvejer vi grundigt, hvilke der skal 
inviteres ind i ”den danske familie”. 
Vi lægger vægt på forskellige ting, 
og en af disse er diversitet, derfor 
den store forskellighed imellem 
personlighederne. En anden er 
naturligvis relevans for danske børn 
– ikke at karakteren nødvendigvis 
skal være kendt i Danmark, men 
”grundproblemet” skal barnet kunne 
relatere sig til. 

4 Hvorfor	mener	I, det	
er vigtigt for børn at 
blive præsenteret for 

rollemodeller?
Det er nemmere for børn (og voksne) 
at spejle sig i andre mennesker end 
i teoretiske idealer, og i vores serie 
prøver vi at vise, hvor meget men-
nesker er i stand til, når de sætter 
sig noget for. Bøgerne viser også, 
at voldsom modstand, for eksem-
pel i form af alvorlig sygdom eller 
racefordomme, kan gøre os endnu 
stærkere. Børnene oplever, at disse 
rollemodeller er mennesker lige 
som dem selv, og at det, de synes er 
svært, måske også har været noget, 
rollemodellerne har kæmpet med.  
I øvrigt er det en af seriens pointer, 
at rollemodellerne er meget forskel-
lige. De kommer fra hele verden, 
levede i forskellige århundreder, 
kæmpede med vidt forskellige pro-
blemer og opnåede vidt forskellige 
ting. Diversiteten er vigtig, for den 
åbner vores verden og måde at an-
skue livet på. Det gælder både børn 
og voksne. 

5 Er det jeres oplevelse, 
at børnene selv er 
interesserede i at læse om 

disse rollemodeller, eller er det 
snarere de voksne – forældre, 
lærere,	forlagsfolk	m.fl.	–	der	er	den	
egentlige målgruppe?
Både og. De voksne er naturligvis 

en målgruppe, for det er jo dem, der 
køber bøgerne og er formidlere af 
bøgerne til børnene. Alle forældre 
og bedsteforældre ønsker at dele 
gode, inspirerende og opbyggelige 
fortællinger med de små, og vores 
portrætserie gør det muligt at dele 
en historie, som den voksne måske 
kender til i forvejen og gerne vil 
introducere for barnet.

Men vi ved, at børn finder bøgerne 
spændende, måske fordi de ikke er 
en bunke faktuelle oplysninger om 
en personlighed, men historier, der 
kunne være fiktion. Historierne om 
disse rollemodeller er formidlet som 
små eventyr, hvor hovedpersonen 
oplever en modstand, men kæmper 
sig gennem den og kommer ud på 
den anden side som eksempelvis stor 
kunstner, forsker eller aktivist. Vi 
synes, at disse bøger er fremragende 
formidling, der gør børn lidt klogere 
på de mennesker, der former verden.

Fem	skarpe	til	Forlaget	Albert 
Af Eline Mørch Jensen, Master i børnelitteratur

FORLAGET ALBERT er et lille 
aarhusiansk forlag med fokus på 
faglitteratur for børn. De udgiver  
bl.a. den spanske serie Små mennesker, 
STORE DRØMME (Pequeńo y grande), 
hvoraf der pt. er udkommet 21 titler  
på dansk, senest de to bøger om  
John Lennon og Malala Yousafzai.

Forlaget Albert er et imprint under 
Svane & Bilgrav og udgav sin første 
bog (om Frida Kahlo) i marts 2018. 
Forlagsredaktionen består af Lone 
Svane Jensen og Søren Bilgrav-Nielsen, 
som sammen besvarer de fem skarpe.
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B
ørns undren og videbegær, 
ja, selve menneskets søgen 
efter viden, er et urin-
stinkt, som engang tjente 

som overlevelsesinstinkt, men som 
nu er drivkraften i en dannelsespro-
ces, der ruster os til at kende rigtigt 
fra forkert og agere som deltagende 
borgere i et demokratisk samfund. 
Derfor er fagbogen stadig vigtig.

WTF er det?
WTF er det? er titlen på en nyere 
dansk faglitterærbog om alverdens 
emner. Hvorfor er nogle mennesker 
venstrehåndede? Findes der liv i 
rummet? Det er youtuberen Maria 
Jarjis, der står bag bogen, og den 
læner sig op ad hendes YouTube-

kanel WTF er det? Bogen taler til 
et nutidigt barnesyn, der anskuer 
børn og unge som selvstændige og 
deltagende individer. Samtidig er 
den et udtryk for en bevægelse i 
litteraturbegrebet, hvor litteraturen 
ikke blot findes som trykte bogstaver 
i bøger, men bevæger sig på tværs af 
forskellige medier, som interagerer 
med hinanden. ”WTF, hvad er nu 
det?”, tænker de voksne. ”WTF, det er 
spændende,” tænker børnene.

Dette er ikke en pibe, men et billede 
af en pibe. René Magrittes kendte 
maleri fra 1929 taler til en beskuer 
med blik for flertydighed. Det gør 
pegebogen Den forkerte bog fra 2016 
af kunstneren HuskMitNavn også, 
der henvender sig til det lille barn 

fra ca. 2 år. Med reference til den 
gængse pegebogs encyklopædiske 
mission præsenterer den læseren 
for et billede pr. opslag. Udtrykket 
fremstår enkelt, og så alligevel ikke, 
for tekst og billede harmonerer ikke.

Dette divergerende udtryk 
inviterer det lille barn til deltagelse 
sammen med den voksne ledsager, 
og med velkendte appelstrukturer 
som frækhed og fjolleri fungerer 
bogen ikke blot i sin encyklopædiske 
form, men markerer sig som flerty-
dig og underholdende læsning. Det 
er min erfaring, at meget små børn 
møder denne bog med analytisk sans 
for den dobbelthed, der ligger i disse 
forkerte og komparative konstate-
ringer.

Rygterne om 
fagbogens død er stærkt 

overdrevne
De sidste mange år har debatten om læselyst sat dagsordenen på den danske 

børnelitterære	scene,	og	fokus	har	primært	været	på	fiktive	tekster	og	på	æstetiske	
udtryksformer. Fagbogen lever dog stadig, og især de læsebearbejdede titler fylder 

krybberne på bibliotekerne, men som datter af oplysningstidens Flora Danica længes 
jeg efter danske æstetiske fagudgivelser til børn.

Af Betina Falsing, børnekoordinator ved Ballerup Biblioteker

Den forkerte bog taler ind i et 
barnesyn, hvor hensigten ikke blot er 
at tanke viden på børnene, men også 
at skabe refleksion og deltagelse. 
Den sætter krav til barnets litterære 
kompetencer på trods af dens faglige 
ærinde, og den beriger det lille men-
neske med en æstetisk billedside. 
Med disse to eksempler konstaterer 
jeg, at fagbogen til børn ikke er fuld-
stændig stagneret, men måske på 
vej mod nye udtryk, hvor æstetik og 
børneperspektiv er indtænkt. 

Vores nordiske naboer
”WTF” tænkte jeg for et par år siden 
på en konference i Norge, da fag-
litteraturen blev præsenteret. Her 
oplevede jeg norske udgivelser, der 

imponerede ved både æstetik og høj 
litterær kvalitet. Norge er kendt for 
deres indkøbspolitik til biblioteker-
ne, hvor også faglitteraturen indgår 
med en målsætning om at skabe ny 
norsk faglitteratur af høj kvalitet til 
børn og unge. Der er skåret i ordnin-
gen, men den har skabt tradition for 
kvalitetsbevidste fagbøger.

Ragnhild Malfang, bibliotekschef 
i Sørum Kommune i Norge, vurde-
rer, at den selektive indkøbsordning 
vedrørende faglitteratur på voksen-
siden har smittet af på børne- og 
ungeområdet, og den holdning deler 
den svenske fagbogsforfatter Mats 
Wänblad, der i en mail fortæller, at 
han fornemmer, at ”Faktaböcker för 
vuxna har de senaste åren fått en 

högre status […] och det har spillt 
över även på barn- och ungdomssi-
dan. Det gör det intressant för fler 
författare att skriva faktaböcker.” 
Denne opmærksomhed på faglitte-
raturen ser jeg gerne praktiseret i 
Danmark.

Læselyst
I en tid hvor læselyst er det store 
samtaleemne, er det værd at inddra-
ge faglitteraturen. Læselyst handler 
om at blive interesseret, og der 
findes mange motivationsretninger. 
Hvis vi omdøber begrebet læselyst til 
interesselæsning, giver det mening 
at inddrage faglitteraturen i et 
læselyst-perspektiv. Et fremragende 
eksempel er den nordiske billedbog 
Hvis du møder en bjørn af Martin Glaz 
Serup m.fl. Bogen er en brugsanvis-
ning formidlet i fiktionens sprog, og 
den udmærker sig ved et fornemt og 
vellykket genremix og en ualminde-
lig smuk billedside. 

Jeg vil slutte med at citere Troels 
Gollander, der omskriver Mark 
Twains berømte ord ved spørgsmå-
let om den børnelitterære fagbogs 
fremtid: ”Rygterne om fagbogens 
død er stærkt overdrevne”. Og hel-
digvis for det – men gerne med lidt 
mere nytænkning, tak.

Med disse to eksempler 
konstaterer jeg, at 
fagbogen til børn ikke er 
fuldstændig stagneret, 
men måske på vej mod 
nye udtryk, hvor æstetik 
og børneperspektiv er 
indtænkt.    
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I
BBY Danmarks formand, 
Birgitte Reindel, bød først 
velkommen og præsente-
rede de to nominerede til 

Klods Hans-prisen. Som traditio-
nen foreskriver, blev eventyret om 
Klods-Hans dernæst læst højt, i år af 
forfatter Sabine Lemire, hvorefter 
spændingen endelig blev udløst, da 
bestyrelsesmedlem i IBBY Danmark 

Betina Falsing i en tale afslørede, 
hvem årets prismodtager var, nemlig 
Billedstrøm – festival for visuelle 
fortællinger.

Herefter takkede leder af Billed-
strøm René Høtbjerg Øhlenschlæger 
for prisen og sagde ved samme lejlig-
hed tak til de mange aktive i Billed-
strøm, som havde gjort det muligt. 
Han glædede sig til i fremtiden at 

udvide målgruppen med dagtilbud 
i Køge.

Arrangementet fortsatte på den 
anden side af gangen, hvor IBBY 
Danmark var vært ved et lille glas 
og snacks. Her var der mulighed for 
at hilse på såvel prismodtager som 
bestyrelsen.

Klods Hans-prisen gik  
til Billedstrøm

På Bogforum i Bella Center blev spændingen udløst, og Klods Hans-prisen blev uddelt 
til årets prismodtager. De to nominerede var Ordskælv og Billedstrøm. Begge var 
værdige	kandidater,	men	kun	en	af	dem	kunne	gå	fra	arrangementet	med	det	flotte	

trofæ	i	form	af	en	flot	indrammet	illustration	lavet	af	Signe	Parkins.

Af Bjarne W. Andresen, bestyrelsesmedlem i IBBY Danmark

OM VINDEREN AF 
KLODS HANS-PRISEN

Billedstrøm – festival for visuelle 
fortællinger har til formål at 
begejstre og inspirere børn og deres 
voksne til at beskæftige sig med 
visuelle fortællinger som genstand 
for læring, undren og vedvarende 
visuelle oplevelser.

Festivalen løber af stablen i 
Køge og skabes i et samarbejde 
mellem KøgeBibliotekerne 
og daginstitutionsområdet i 
Køge Kommune samt eksterne 
samarbejdspartner inden for 
kulturformidlingsområdet. 

Læs mere på koegebib.dk/om-
billedstroem.

Uddrag af talen til vinderen
Af Betina Falsing, bestyrelsesmedlem i IBBY Danmark

H
vis jeg ikke ved, hvad jeg skal lave, kigger jeg på billeder, og 
sommetider dukker der en historie op, når jeg har kigget 
længe nok. Historien er ikke i billedet, den er i mit hoved, 
men mærkelig nok var den der ikke, før jeg så billedet. Kender 

du det? Nu sidder jeg f.eks. og ser på et billede af et hus. Jeg tror, at det er 
en fabrik et sted i Tyskland, og på facaden er der blevet malet et enormt 
stykke krøllet papir. Jeg ved ikke hvorfor, men det får mig til at tænke på 
to helt forskellige historier.”

Thomas Windings indledning til fortællingen Når jeg ikke ved, hvad jeg 
skal lave fortæller os, at et billede kan sætte gang i en skabende proces. En 
tilblivelse af andre og flere historier.

Den skabelsesproces kender gode folk i Køge til, og siden 2018 har de 
med Billedstrøm – festival for visuelle fortællinger etableret og faciliteret 
møder mellem børn og deres voksne og visuelle udtryksformer med det 
formål at skabe undren og skabelsesprocesser.

”Det visuelle, konkret og metaforisk, er fantasiens arnested,” siger de.
Fantasiens arnested … Dér, hvor drømme bliver til, og dér, hvor 

drømme for de små mennesker bliver til livshistorier. Jo flere billeder, 
jo flere drømme, for billeder kan i dette fantasiens arnested kombineres 
og bliver til helt andre drømme, og når man har en drøm, har man et 
mål og en sti. Denne sti kan føre mange veje, helt op til stjernerne eller 
længere ud i fjerne galakser. Som universet er drømmene uendelige. Dette 
arnested, dette drømmemageri kan med andre ord skabe en livsduelighed, 
der gør barnet i stand til at springe rammer og bryde med de sociale og 
kulturelle mønstre, det har med hjemmefra. Det hedder dannelse.

Billederne skal komme til os, før vi kan drømme. Visuelle erfaringer 
kommer ikke af sig selv, og ikke alle børn møder den mangfoldighed i 
livet. Billedstrøm er gavmild og viser, ja, en strøm af synsindtryk, for 
hvordan skal vi drømme, at vi stiger til vejs i en luftballon, hvis vi aldrig 
har set en, eller hvordan skal vi drømme, at vi møder kærligheden, hvis vi 
ikke har set mennesker, der elsker hinanden?

Men de visuelle repræsentationer er ikke nok, da den seendes 
erfaringer begrænser dialogen med billedet, og derfor er der brug 
for en ledsager, der sammen med barnet kan få øje på finurligheder, 
intertekstuelle pointer og sammenhæng med eget og andres liv. Denne 
ledsager, dette forbindelsesled mellem barn og billede leverer Billedstrøm 
i arrangementsformen, der tænker det deltagende barn ind. […]

Billedstrøm skal have Klods Hans-prisen 2021 for at tilbyde en visuel, 
tredimensionel historie, en pop op-bog, der inviterer børn og voksne 
ind i fortællinger, der med æstetiske virkemidler genererer drømme og 
egenfortællinger, der foregår i verdner, som barnet aldrig før har set, og 
som fortæller, at alt er muligt, hvis du kan se det.

Læs hele talen på ibby.dk.

Leder af Billedstrøm 
René Høtbjerg 
Øhlenschlæger viser 
Klods Hans-prisen 
frem, der i år var en 
illustration af Signe 
Parkins.

Forfatter Sabine Lemire 
læser højt fra eventyret 
om Klods-Hans.
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T
roels Gollander er født i 
1960 og uddannet lærer. 
Efter endt uddannelse 
arbejdede han som lærer 

på den samme folkeskole i over 25 
år, og siden 1994 har han skrevet 
fagbøger til børn – 126 styk, hvis 
man skal være helt præcis – ligesom 
han har skrevet en hel del undervis-
ningsmateriale inden for naturfag til 
de ældre klasser. Så det dér med at 
formidle fagligt stof til børn og unge 
er noget, han har ret godt styr på.

I dag er Troels fagbogsforfatter 
på fuld tid, og han skriver fagbøger 
om alverdens emner til de yngste og 
mellemtrinnet. Når han ikke sidder 
ved sit arbejdsbord i hjemmet i 
Herfølge, er han rundt på skoler og 
biblioteker i hele landet for at holde 
foredrag – ofte om netop dét at  
skrive fagbøger til børn. 

Vejen til forfatterlivet
Troels Gollander er ikke sådan én, 

der altid har skrevet og drømt om at 
bliver forfatter: ”Men jeg har næsten 
altid vidst, at jeg ville have noget at 
gøre med børn,” fortæller han. ”Da 
jeg var en halvstor dreng, var jeg 
legeonkel for min lillesøsters venner, 
når hun havde fødselsdag. Selv i dag 
finder jeg ofte sammen med børne-
ne, når der er fest. Det er så selvfor-
glemmende at være sammen med 
børn, og nu har jeg heldigvis fået 
børnebørn, som jeg kan lege med.

Mine skriverier startede, da jeg 
gik på seminariet, hvor jeg skrev 
nogle artikler for voksne. Men mine 
to første rigtige bøger, der udkom i 
1994, var Universet og Magneter. Det 
var små værkstedsbøger til faget 
natur/teknik, der på det tidspunkt 
var et helt nyt fag. Året efter skrev 
jeg den lille fagbog Dinosaurer, der 
var den første bog i Gyldendals serie 
De små fagbøger, som er målrettet 
børn mellem 7 og 11 år. Bogen blev 
modellen for de efterfølgende bøger 

i serien, der nu tæller langt over 100 
titler.”

Fra rumvæsner til ramadan
Når Troels er ude at holde foredrag 
og kurser, bliver han ofte spurgt, om 
han kan skrive om alt. Og det er da 
også et nærliggende spørgsmål, når 
man ser på udvalget af titler, Troels 
har skrevet, der forgrener sig i man-
ge forskellige retninger.

”Jeg skriver mest om det, jeg ved 
lidt om, og som interesserer mig. 
Det er ofte nogle af de samme em-
ner, som jeg underviste i, da jeg var 
lærer. Men det er min erfaring, at 
alle emner er interessante, når man 
først dykker ned i dem.”

Inspirationen kommer man-
ge steder fra. Det kan både være 
forlaget, der efterspørger en bog om 
et bestemt emne, og det kan være 
læserne. ”Børnene er selvfølgelig de 
vigtigste inspirationskilder, men jeg 
lader mig også inspirere af skønlitte-

rære forfattere. Jeg læser selvfølge-
lig mest voksenskønlitteratur, men 
jeg har også læst Ternet Ninja 1 og 2 
og mange Vitello-bøger. Kim Fupz 
Aakeson er virkelig god til at gøre 
det både let og sjovt.”

Gør det let uden at lyve
Der er flere ting, Troels Gollander 
er særlig opmærksom på, når han 
skriver fagbøger til børn. 

”En god fagbog skal selvfølge-
lig have et indbydende layout og 
indeholde alle fagbogselementerne, 
men det hele starter med den gode 
tekst. Den skal være så god, at man 
har lyst til at læse den – selv hvis der 
ikke var et eneste foto eller tegning. 
Jeg tænker, at mit arbejde som 
fagbogsforfatter ligger i forlængel-
se af at være en god lærer. Emnet 
skal formidles på en letforståelig og 
sjov måde. Mit motto er: Gør det let 
uden at lyve. Selveste Albert Einstein 
formulerede det således: Hvis du ikke 

kan forklare det på en simpel måde, er 
det fordi, du ikke selv har forstået det 
godt nok. Så det gælder om at sætte 
sig grundigt ind i emnet, før man 
formidler det.”

Om selve processen fra idé til fær-
dig bog fortæller han: ”Jeg elsker 
opstartsprocessen i forbindelse med 
en ny fagbog. Det er sjovt at være i 
famlefasen, hvor man bare skal sætte 
sig ind i emnet, finde på og struktu-
rere.”

Troels har desuden fem gode råd, 
som han altid videregiver, når han er 
ude at fortælle om at skrive fagbø-
ger. De lyder:

1. Tænk på din læser, så du 
får formidlet til den rigtige 
målgruppe. 

2. Brainstorm, og sæt dig grundigt 
ind i emnet. 

3. Læg alle bøger og andre 
materialer væk, når du går i gang 

Faglitteratur kan gøre 
dig klog på verden, mens 

skønlitteratur kan gøre dig 
klog på at være menneske

Rumrejser, madspild, fodboldstjerner, kampsport, biler, fyrværkeri, duer,  
Rom,	Mars,	soldater,	fly,	myrer,	skateboards,	plastik...	Listen	over	de	emner,	
som Troels Gollander har skrevet fagbøger til børn om, fortsætter nærmest 
i	det	uendelige.	Det	er	da	også	flere	år	siden,	han	fik	udgivet	fagbog	nummer	

100, og han er stadig still going strong.

Af Cecilie Bogh, forlagsredaktør

TROELS GOLLANDER (f. 1960) er 
uddannet lærer, men har siden 
1994 skrevet fagbøger for børn. Han 
arbejder i dag som forfatter på fuld tid 
og	afholder	desuden	kurser	for	børn	
om kunsten at skrive god faglitteratur. 
Han	har	modtaget	flere	priser	for	
sit virke som fagbogsforfatter, bl.a. 
Skriverprisen, som uddeles af Børne- 
og Undervisningsministeriet.

Jeg tænker, at mit arbejde 
som fagbogsforfatter 
ligger i forlængelse af at 
være en god lærer. Emnet 
skal formidles på en 
letforståelig og sjov måde. 
Mit motto er: Gør det let 
uden at lyve.



Bøger er seje!” proklamerer Villum. ”Hvis 
man ikke læser i bøger, så ved man jo 
ingenting!” Villum har læst en hel del 
fagbøger. Det er ofte bøger om historiske 
emner, der fanger ham. ”Det er da dejligt at 

vide noget om, hvad der er sket før ens liv,” siger han og 
namedropper et par historiske personer, som jeg lige må 
hjem og læse op på. Udover de historiske emner kan han 
også godt lide krige og blod og noget uhyggeligt og sådan 
noget, fortæller han grinende. Han gider til gængæld ikke 
at læse om Barbie og bøger til små børn. Det er ikke sjovt! 

Villum har svært ved lige at pege på én bestemt bog, 
der er den allerbedste, han har læst. ”Jeg kan godt lide 
at læse om Egypten og Tutankhamon, om Absalon, om 
ninjaer, spøgelser, mammutjægere, Danmarkshistorie 
og … dyr. Jeg elsker skræmmende ting – alt skræmmen-
de kan jeg godt lide,” fortæller han og finder en bog om 
biskop Absalon i den store stak, han har fundet frem til 
lejligheden. Villum viser den side, han bedst kan lide. Der 

er et stort billede af Absalon. ”Der skal være billeder, hvis 
en fagbog skal være rigtig god. Så kan man nemlig se, 
hvordan det var. Prøv lige at tænk, hvis denne her havde 
været uden billeder,” siger han og peger ned i bogen om 
Absalon. 

Til spørgsmålet om, hvad han har lært af at læse bøger, 
skal han lige tænke sig lidt om. ”Hvis man ikke læser bø-
ger, så bliver man jo ikke klogere på ting, og så ved man jo 
ikke noget!” fortæller han. ”Jeg har lært at … bøger er seje, 
og nogle er drabelige med krige, andre er om seje ninjaer.”

Lidt efter kommer han i tanke om, at han også har lært 
om en blåfisk, som lever nede i dybhavet. Og om en haj 
med en bred mund og en blæksprutte, der kunne huske 
en masse røde bolde. ”Det er klogt at læse i bøger. Det er 
så klogt at læse. Hvis du læser i en bog, bliver du klogere, 
klogere, klogere, klogere, og klogere og klogere og klo-
gere,” siger han. ”Bøger er rigtig gode at læse i. Ikke kun 
fordi man lærer noget, men også fordi de er spændende.”

26   Klods Hans Nr. 2 · Juni 2021

FAGLITTERATUR KAN GØRE DIG KLOGERE PÅ VERDEN

Klods Hans Nr. 4 · December 2021   27

med at skrive, så du får skrevet 
med dine egne ord og til den 
rigtige målgruppe. 

4. Når du har skrevet din tekst, så 
læs den højt, så du kan høre, om 
det lyder godt, og at der ikke er 
fejl. 

5. Få andre til at læse din tekst 
igennem, så de kan tjekke for 
eventuelle fejl.   

Viden og læselyst
Troels er stolt af sit arbejde med at 
skrive fagbøger, for som han siger, så 
er gode fagbøger vigtige af mindst 
tre grunde: De formidler viden, de 
lærer de yngste at læse, og de skaber 
læselyst. 

”Mit største kompliment fik jeg for 
nogle år siden, da jeg var ude på en 
skole, hvor skolesekretæren fortalte, 
at det var nogle af mine fagbøger, 
der havde givet hendes to drenge 
lyst til at læse. Jeg læser selv masser 
af skønlitteratur, og når jeg er ude og 
holde kurser for børn, siger jeg altid 
– med et glimt i øjet – at det hedder 
skønlitteratur, fordi det gør dig skøn 
indeni. Faglitteratur kan gøre dig 
klog på verden, mens skønlitteratur 
kan gøre dig klog på at være menne-
ske. Jeg er stolt af at gøre en lille for-
skel i forhold til formidling af viden 

og læselyst hos børn og unge. For et 
par dage siden fik jeg bl.a. disse ord 
fra en lærer på en skole i Nordjyl-
land, hvor jeg var i sidste uge: Det 
var en kæmpe fornøjelse af have besøg 
af dig. Børnene snakker meget om det, 
og vi har haft de skønneste og mest 
lærerige forfatterværksteder torsdag og 
fredag. Den slags tilbagemeldinger 
gør mig da både glad og stolt.” 

Ud over de gode tilbagemeldinger 
fra de skoler og biblioteker, hvor 
Troels holder oplæg, har han også 
modtaget flere priser for sit impone-
rende forfatterskab – senest i 2018, 
hvor han modtog Skriverprisen, som 
Børne- og Undervisningsministeriet 
uddeler årligt til en forfatter, der 
skriver særligt læsevenligt.

Man bliver ikke rig!
Et fast spørgsmål, når Troels Gollan-
der er ude at holde kurser for børn, 
er, om han er blevet rig. Og her må 
han desværre skuffe de børn, der 
spørger. Man bliver ikke rig af at 
være fagbogsforfatter i Danmark, 
men Troels kan – som en af de rela-
tivt få herhjemme – leve af det. Og 
som han siger: ”Det er da et enormt 
privilegium at formidle viden og 
skabe læselyst.”

Villum er 5 år og går i 0.u og i skole, som han selv siger. Og så ELSKER han ninjaer, 
halloween og uhyggelige ting. Ud over Ninjago-blade læser han fagbøger om 

alt fra biskop Absalon til Tutankhamon.

Af Cecilie Bogh, forlagsredaktør

FRA BØRNEHØJDE

En god fagbog skal 
selvfølgelig have et 
indbydende layout 
og indeholde alle 
fagbogselementerne, 
men det hele starter 
med den gode tekst. 
Den skal være så god, 
at man har lyst til at 
læse den – selv hvis 
der ikke var et eneste 
foto eller tegning.

Hvis du læser i en bog, bliver du klogere, klogere, 
klogere, klogere og klogere og klogere og klogere



S
ommetider kommer en velmenende forælder ned på biblioteket, 
hvor jeg arbejder, og efterspørger en helt specifik bog, som 
vedkommende husker fra sin barndom og nu mener, det er 
blevet tid til, at guldklumpen skal læse. Og indimellem skal jeg 

lige lægge ansigtet i de rigtige folder, inden jeg viser dem hen til hylden 
med Ole Lund Kirkegaard eller Bjarne Reuter eller et andet forfatterskab 
af ældre dato, mens vi til min ærgrelse undviger det nye på hylderne.

For mens jeg selvfølgelig synes, det er fantastisk, at vi kan dele store 
læseoplevelser på tværs af generationer, så står verden som bekendt ikke 
stille. Og selv om det ene selvfølgelig ikke behøver udelukke det andet, så 
risikerer læsning af plus/minus 50 år gamle børnebogsklassikere ofte at 
blive på bekostning af børns muligheder for at stifte bekendtskab med 
nye bøger fra og om deres egen samtid. 

Alligevel ser det ikke ud til, at jeg, der lige er blevet mor for første gang, 
kommer til at være meget bedre selv. Min datter hedder for eksempel 
Alva – ikke på grund af, men dog inspireret af den unge pige i huset på 
Junibakken i Astrid Lindgrens Madicken-bøger fra 1960’erne. Ved hendes 
pusleplads har jeg hængt tre indrammede Mumi-plakater, fordi jeg håber, 
hun også vil elske karaktererne fra Tove Janssons univers. Hvad angår 
børnelitterære referencer i min datters nystartede liv er der altså også et 
efterslæb på mere end 50 år! 

Derfor må jeg sige det sådan: Mit personlige hjerteblod er blandt andet 
Astrid Lindgren og Tove Jansson, men de formidler faktisk sig selv. 
Børnelitteraturen er ikke en gammel skat, der skal bevares. Den er 
dynamisk og fortjener de bedste betingelser for at kunne udvikle og 
tilpasse sig den moderne virkelighed, der er børnenes. Og således er mit 
professionelle hjerteblod først og fremmest at udbrede kendskabet til nye 
bøger, nye forfattere og nye illustratorer. Det er det, der driver mig, både 
på biblioteksgulvet, som anmelder og senest som bestyrelsesmedlem i 
IBBY Danmark, der netop arbejder for at styrke (ny) børne- og ungdoms-
litteratur i dansk såvel som udenlandsk sammenhæng.

For hver en elsket klassiker, vi stikker i hånden på et barn, skal vi huske 
også at give det ti nye. Som det fremgår, er det bare ikke altid så nemt, 
som man skulle tro. 
 

Af Gro Vase, bestyrelsesmedlem i IBBY 

Danmark og pt. på barsel fra sit arbejde som 

børnekulturformidler på Glostrup Bibliotek 

og børne- og ungdomsbogsanmelder ved 

Jyllands-Posten


