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LEDER

Børnelitteraturens  
iboende dikotomi

Jeg gider ikke skrive for børn, fordi de ikke er voksne, så enkelt er det. 
Hvis jeg skulle skrive for børn, måtte jeg tage hensyn, som ikke rager 
kunsten, men som rager langt ind i pædagogikken. Som sagt: det er 
godt nok, men kunst? Ikke tale om.”

Ovenstående linjer, der for mange vil være velkendte, ytrede forfatter Per Højholt 
i en aviskommentar i begyndelsen af 1990’erne – en tid, hvor bølgerne gik højt 
i det litterære miljø, og hvor børnelitteraturens egenart (atter engang) stod til 
diskussion. Centralt i debatten stod spørgsmålet om, hvorvidt børnelitteraturen 
kunne karakteriseres som kunst på linje med den litteratur, der blev skrevet 
til og for ”de voksne”, eller om den besad ringere litterære kvaliteter. Med sit 
kontante svar er Højholt, som man forstår, af den opfattelse, at børnelitteraturen 
ej kan være kunst, idet dens underliggende præmis er, at den er pædagogisk, 
hvilket definitorisk må siges at udelukke den fra kunstens eksklusive klub – en 
overbevisning, som mange i det litterære miljø delte i samtiden.

Hermed ser vi optegningen af, hvad man kunne kalde børnelitteraturens 
iboende dikotomi: kunsten og pædagogikken. Spørgsmålet er dog, om de to ting 
nødvendigvis udgør hinandens modpoler. Det gør de eksempelvis ikke, hvis man 
spørger professor i børnelitteratur Torben Weinreich, der i sin bog Børnelitteratur 
mellem kunst og pædagogik argumenterer for, at nok er kunst og pædagogik ikke det 
samme, men de er heller ikke hinandens modsætninger, for ligesom at kunsten kan 
være en pædagogisk kategori, kan pædagogikken lige så vel være en kunstnerisk 
kategori. Pædagogikken er simpelthen en del af børnelitteraturens poetik, som 
Weinreich fastslår med henvisning til den svenske børnelitteraturforsker Kristin 
Hallberg.

Meget vand er heldigvis løbet under broen, siden Højholt udtalte de famøse ord, 
og børnelitteraturens status er en anden i dag end dengang. Alligevel synes 
diskussionen om børnelitteraturen som kunst og pædagogik at være stadigt 
tilbagevendende. Men er de to fronter stadig lige så skarpt optegnede? Eller har 
debatten ændret karakter? Det ser vi nærmere på i dette nummer af Klods Hans. 

Dyk fx ned i Søren Fanøs artikel om billedbogen mellem lyst og læring, læs med, 
når en række forskellige forfattere, illustratorer og fagpersoner deler ud af deres 
tanker om det at formidle til børn, eller bliv klogere på, hvad tekstæstetisk læsning 
er for en størrelse. Jeg kan røbe, at sidstnævnte handler om at ”lade sig berige af 
litteraturen, som det, den er, før den er alt muligt andet: kunst”. Den lader vi lige stå ...

Caroline Bruhn-Jensen 
Redaktør
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Forsiden på dette nummer af Klods Hans 
er tegnet af Stine Reintoft og stammer fra 

hendes billedfortælling Helt farvel, som 
endnu ikke er udkommet.

De nominerede til 
Nordisk Råds 
børne- og ungdoms-
litteraturpris 
2022 er fundet

Eva Lindström modtager 
ALMA-prisen 2022
Den prestigefyldte litteraturpris ALMA (Astrid 
Lindgren Memorial Award) går i år til den svenske 
billedbogskunstner Eva Lindström (f. 1952). Bag 
sig har hun et stort forfatterskab på omkring 35 
billedbøger, ligesom hun har illustreret en lang 
række af andre forfatteres bøger. Om hendes 
historier siger juryen, at de ”berör både stora 
livsfrågor och vardagliga händelser, klurig humor 
samsas med det absurt mystiska”.

ALMA-prisen uddeles hvert år til en person eller 
organisation, som har bidraget til litteraturens 
betydning for børn og unge over hele verden. 

Til ALMA-prisen 2023 har Selskabet for Børne- 
litteratur, IBBY Danmark indstillet Cecilie Eken 
og Dorte Karrebæk. Stort tillykke! 
Læs mere på alma.se.
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norden.org

Birgitte Reindel  
(formand)
Uddannet lærer og 
skolebibliotekar. Har 
arbejdet i folkeskolen 
siden 1988. Valgt til 
bestyrelsen i 2021.

Cecilie Bogh  
(næstformand og  
kasserer)
Lærer, Master i børne-
litteratur, læsevejleder 
og uddannet på 
Forfatterskolen på 
Børnelitteratur. 
Arbejder som forlags-
redaktør hos Gyldendal 
Uddannelse. Valgt til 
bestyrelsen i 2019.

Tea Bendix
Forfatter, grafisk 
designer, illustrator og 
performer. Har studeret 
på Designskolen i 
Kolding og Danmarks 
Designskole og er 
uddannet børne-
bogsforfatter fra 
Forfatterskolen for 
Børnelitteratur. Valgt til 
bestyrelsen i 2022.

Birgitte Bregnedal
Forfatter til en stribe fri-
læsningsserier for børn 
og unge. Debuterede 
desuden med sin første 
roman for voksne i 2021. 
Valgt til bestyrelsen i 
2022.

Caroline Bruhn-Jensen
Bachelor i dansk 
og cand.mag. i 
moderne kultur og 
kulturformidling. 
Arbejder med under-
visningsmateriale til 
grundskolens dansk-
undervisning hos 
Gyldendal Uddannelse. 
Valgt til bestyrelsen i 
2021.

Søren Fanø
Uddannet som lærer, 
cand.pæd. og Master 
i børnelitteratur og 
tidligere lektor i dansk 
ved VIA UC. Forfatter til 
en lang række artikler 
og bøger om børne- og 
ungdomslitteratur. 
Valgt til bestyrelsen i 
2021.

Mette Sofie Kirkedal
Uddannet lærer og 
cand. pæd. i dansk med 
speciale i billedbogen. 
Arbejder som lektor 
på læreruddannelsen 
i Aalborg. Valgt til 
bestyrelsen i 2022.

Lærke Skærlund
Bachelor i retorik 
og kandidat i 
moderne kultur og 
kulturformidling med 
profil i kønsstudier. 
Arbejder som børne-
kulturformidler 
ved Biblioteket 
Frederiksberg. Valgt til 
bestyrelsen i 2021.

Gro Vase
Uddannet i dansk og 
journalistik. Arbejder 
som kulturformidler på 
Horsens Bibliotekerne. 
Valgt til bestyrelsen i 
2021.

Sofie Wolstrup
Uddannet i dansk og 
film- og medievidenskab 
ved Københavns Univer-
sitet med særligt fokus 
på litteratur og medier 
til børn. Arbejder som 
redaktionel projektleder 
på Gutkind Forlag. Valgt 
til bestyrelsen i 2022.

Hanne Panduro
 (suppleant)
Uddannet folkeskole-
lærer. Har desuden en 
pædagogisk diplomud-
dannelse i kommuni-
kation og medier. Har 
arbejdet som lærer og 
skolebibliotekar/PLC’er 
og er i dag forlagsredak-
tør hos Alinea. Valgt som 
suppleant i 2022.

Mød den nye 
bestyrelse

På generalforsamlingen 
17. marts 2022 blev der valgt 

en ny bestyrelse i Selskabet for 
Børnelitteratur, IBBY Danmark. 

Er du nysgerrig på, hvem vi er, 
kan du lære os lidt bedre at 

kende her eller læse en 
mere udfoldet beskrivelse 

på ibby.dk/bestyrelsen. 

Birgitte Reindel

Cecilie Bogh

Birgitte Bregnedal

Søren Fanø

Lærke Skærlund

Tea Bendix

Caroline Bruhn-Jensen

Mette Sofie Kirkedal

Gro Vase

Hanne Panduro

Sofie Wolstrup

MØD DEN NYE BESTYRELSE

I 
alt 13 nordiske billedbøger, ungdomsromaner og 
digtsamlinger er nomineret til Nordisk Råds børne- 
og ungdomslitteraturpris 2022. Om dem skriver 
bedømmelseskomitéen: 

”Årets nominerede behandler også mere alvorlige emner 
som fordomme og genoprejsning, og de fører os igennem 
krigens faser, terrorangreb og videre frem mod en fælles 
forståelse. Også kønsroller, identitet og etnicitet frem-
hæves med barnets logik – og ældgamle manuskripter på 
kalveskind får nyt liv. Andre temaer er natur, økokritik, 
kærlighedens forvirring og kaos i et rasende tempo.”

Fra Danmark er de to nominerede henholdsvis Jan Oksbøl 
Callesens billedbog O PO POI (Jensen & Dalgaard) og 
billedbogen Den om Rufus af Thorbjørn Petersen, Herman 
Ditte og Mårdøn Smet (Gads Forlag). Dertil er Martin Glaz 
Serup repræsenteret med billedbogen Om du möter en 
björn sammen med forfatter Malin Kivelä og illustrator 
Linda Bondestam – dog for Finland.

Prisen uddeles den 1. november i Helsingfors.
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E
n taske, der bliver sat på 
et bord, er en taske, der 
bliver sat på et bord. Sådan 
har forfatteren Josefine 

Klougart sagt i en samtale om 
forskellige måder at læse på. Hun 
mener, at der er meget at hente, 
når vi læser litterære tekster, som 
de konkret fremtræder, og hun 
frygter, at vi med skolens klassiske 
litteraturanalyse lærer eleverne at 
læse teksterne som en rebus, hvor 
skjulte betydninger skal analyseres 
frem – eller i værste fald gættes.

Litterære tekster er andet og 
mere end koder, der skal knækkes. 
Det ved pædagoger, lærere og 
bibliotekarer også godt. Der 
er forskellige intentioner med 
litteraturarbejdet og dermed 
forskellige måder at facilitere 
tekster på. I denne artikel tager jeg 
udgangspunkt i, at litterære tekster 
har rod i det kunstneriske felt, 
som forfatterne skriver fra. Herfra 
trækker jeg en linje til samtaler 
mellem læreren og eleverne i 
klasseværelset. Jeg beskriver, 
hvad vil det sige at læse litteratur 
som kunst i skoleinstitutionel 

sammenhæng, hvordan vi kan tale 
med eleverne om tekster i en sådan 
diskurs, og endelig hvilken faglighed 
der ligger i det.

Den tekstæstetiske læsning
At læse litteratur som kunst er, 
hvad jeg betegner som tekstæstetisk 
læsning. Det indebærer i første 
instans at møde teksten åbent og 
uden afsæt i analytiske begreber som 
for eksempel litterære strømninger, 
perspektiveringer, komposition, tid, 
miljø osv. Et sådant udgangspunkt 
vil gøre det vanskeligere at skærpe 
bevidstheden om det sanselige og 
hermed fornemme den aktuelle 
teksts udtryk og tone. Ved den 
tekstæstetiske læsning kanaliseres 
opmærksomheden hen på de 
forestillingsbilleder, som teksten 
aktiverer, de ordvalg, der er 
foretaget, hvilke konnotationer 
ordene fremkalder samt tekstens 
overordnede rytme.

Det sanselige skal imidlertid 
ikke forstås i bred forstand 
som ved litteraturdidaktikkens 
oplevelsesorienterede tilgange, 
hvor eleverne relaterer deres 

hverdagsbaserede sanseoplevelser 
til tekster (eller den anden vej rundt), 
og hvor det oplevelsesorienterede 
sidestilles med det æstetiske. Det 
er nødvendigt at skelne mellem 
det æstetisk oplevende menneske og 
litteraturen opfattet som æstetisk. I 
tekstæstetisk sammenhæng lægges 
der vægt på at læse med et fokus på 
litteraturen opfattet som æstetisk. 
Det sanselige skal forstås i mere 
snæver forstand, som det der kan 
knyttes til teksternes kunstneriske 
udtryk. Formålet med læsningen er 
at søge erkendelse på kunstens og 
ikke på egne vegne.

En sådan positionering af 
litterære tekster er umiddelbart 
svær at forene med den traditionelle 
klassesamtale, hvor læreren stiller 
eleverne en masse spørgsmål om 
en tekst. Dette skyldes især, at det 
udelukkende er spørgsmålsstilleren, 
altså læreren, som skaber dis-
kurserne. Det afskærer den ellers 
åbne tilgang, som den æstetiske 
opmærksomhed på teksten betinger. 
Alle i samtalen skal selvstændigt 
kunne tage initiativ til at dele en 
sanselig observation eller refleksion 

TEKSTÆSTETISK LÆSNING

Tekstæstetisk 
læsning

Det didaktiske potentiale i samtaler med elever om 
litterære teksters kunstneriske udtryk

Af Louise Rosendal Bang, ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet
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på baggrund af teksten, også selvom 
det ikke nødvendigvis kan relateres 
til det, der netop er blevet sagt.

En anden væsentlig årsag er, at 
eleverne ender med næsten kun at 
formulere sig i svar på de stillede 
spørgsmål og har tendens til at 
formulere sig i korte sætninger. Men 
da tekstæstetisk læsning bygger på 
spontant at kunne tale sine person-
lige og til tider kritiske iagttagelser 
og overvejelser frem, og at dette i 
højere grad er muligt ved at give tid 
til de længere formuleringer, kan det 
være nødvendigt at skabe sådanne 
rammer for samtalen. 

Den tekstæstetiske læsning i 
praksis
Så hvordan kan vi tale tekstæstetisk 
med eleverne og dermed positionere 
litteraturen som kunst? Det 
handler om en samtaleform, hvor 
eleverne lærer at tale som læreren 
via læreren, som Per Aage Brandt, 
medstifter af Forfatterskolen i 
København, har forklaret det. Idéen 
er, at lærerens faglige stemme er 
aldeles central for samtalen. Han 
eller hun formulerer sine tekstlige 
observationer og refleksioner og 
eksemplificerer dermed, hvordan 
man konkret kan tale om tekster. 
Samtidig er elevernes perspektiver 
afgørende for, at lærer og elever i 
fællesskab kan effektuere en slags 
kollektiv bevidsthedsstrøm omsat 
i en undersøgende samtale, hvor 
én – enten elev eller lærer – typisk 

deler en refleksion vedrørende 
tekstens æstetiske dimensioner, som 
en anden bygger videre på eller er 
uenig i.

I sammenligning med den meget 
strukturerede spørgsmål-svar-
samtale er denne samtale mere 
kaotisk, idet den kan være præget 
af overlappende tale, spontane 
emneskift, lange tænkepauser og 
famlende tale. Det er en uvant måde 
at tale på i skolen, og derfor er det 
vigtigt at tale med eleverne om 
spillereglerne for samtalen, så der 
er en afklaring omkring roller og 
forventninger, inden samtalen går i 
gang. Disse kan være:

• Tag selv ordet, når du vil sige 
noget.

• Del en iagttagelse, når det falder 
dig naturligt.

• Vær ikke bekymret for at være 
uenig – heller ikke med læreren.

• Hold tænkepauser, mens du taler, 
eller taletænk – også selvom det 
betyder, at du kommer til at famle 
efter ordene.

• Hvis du tvivler på noget i teksten 
eller det, der er blevet sagt om 
den, må du gerne sige det højt.

• Giv dig god tid, når du taler.
• Brug gerne eksempler fra teksten.
• Vær god til at lytte.

Der bør maksimalt være tolv 
deltagere til en sådan samtale, for 
at den kan fungere optimalt, så de 
øvrige elever i klassen kan lave andre 

opgaver, mens læreren udfører den 
tekstæstetiske læsning med elleve af 
eleverne, hvorefter der byttes.

Inden seancen påbegyndes, kan 
gennemgangen af spillereglerne 
desuden give anledning til en 
metasamtale med eleverne om 
den forestående samtale og dens 
potentiale. Hvad er definitionen 
af ordet samtale? Hvad betyder 
samtalen for vores samfund? 
Hvordan oplever eleverne de faglige 
samtaler med lærerne i skolen? I 
forhold til det sidste spørgsmål vil 
nogle elever måske bedre kunne 
lide spørgsmål-svar-samtalen, 
mens andre i den tekstæstetiske 
samtale vil finde plads til at tale sig 
ind i teksten på en måde, som de 
måske har savnet. Den overordnede 
tanke er, at vi med flere forskellige 
samtalemodeller – og dermed 
forskellige måder at iscenesætte 
litteraturen på – kan engagere flere 
elever i at tale om tekster.

Kriticitet og tekstlig empati
Engagement er dog ikke nok i sig 
selv. Samtalen skal også hvile på et 
fagligt grundlag, og spørgsmålet er, 
hvilken faglighed den tekstæstetiske 
læsning repræsenterer. Det er i 
hvert fald en kunstnerisk faglighed, 
men hvad dækker det mere præcist 
over?

Ifølge Per Aage Brandt handler 
det om at tillære sig en fornemmelse 
for teksten, som svarer til den 
fornemmelse, vi har for vores 

modersmåls fonetiske egenskaber. 
Når vi lytter til modersmålet, hører 
vi de kritiske forskelle, som er 
afgørende for opfattelsen af ord 
og sætninger. Evnen til at opfatte 
sådanne nuancer og forskelle 
betegner Brandt som evnen til at 
opfatte med kriticitet. Han forklarer 
det med sammenligninger til øvrige 
kunstarter:

Når man skriver, spiller, maler og 
danser osv. er der varierende måder at 
håndtere de uendeligt mange detaljer 
på. Nogle variationer forekommer 
mindre vigtige end andre; undertiden 
opdager man undervejs, at valget af en 
variant af en detalje får hele projektet 
til at pege i en bestemt retning […] 1

Det er således ikke nok at beskrive, 
om man kan lide teksten eller 
ej. Der er i stedet tale om en 
grundig og detaljeret vurdering af 
tekstens enkelte og somme tider 
mindste dele. Jo bedre man kender 
litteraturens udtryksformer, jo mere 
læser man med en sensibilitet for 
detaljerne. Det kan beskrives som en 
slags litterært gehør, hvormed man 
kan udtrykke sig med høj kriticitet.

Det kan være svært at vænne 
sig til at gå så detaljeret til værks 
i arbejdet med tekster. Jeg har 
oplevet at sidde med en tekst foran 
mig uden at hæfte mig ved noget, 
jeg mente, jeg kunne få noget 
interessant ud af. Men pludselig har 
jeg opdaget en detalje, eller måske 

har én i gruppen delt en observation, 
som har gjort, at jeg langsomt har 
kunnet bevæge mig længere og 
længere ind i teksten. Hver gang 
har jeg opnået en forståelse af det 
tekstlige udtryk, som jeg ikke ville 
være nået frem til selv.

Den tekstæstetiske samtale 
kan ses som en kombination af 
nykritisk og receptionsæstetisk 
læsning, hvor det nykritiske er 
repræsenteret af det tekstnære, 
og det receptionsæstetiske af de 
personlige sansninger af teksternes 
æstetiske lag. Selvom det er en 
læsemåde, som orienterer sig mere 
mod en kunstnerisk tilgang end 
en akademisk, betyder det ikke, 
at diverse analysekomponenter 
er afskåret fra samtalen. Det 
vigtigste er at tage udgangspunkt 
i det kunstneriske og herved sætte 
sig ind i den æstetik, som opstår 
på baggrund af den tekstlige 
sammensætning.

At sætte sig ind i noget er en 
øvelse i empati – en tekstlig empati; 
en bevægelse væk fra (men ikke 
ud af) sig selv og ind i teksten. I 
den tekstæstetiske læsning sætter 
læseren sine egne behov til side og 
lader sig berige af litteraturen som 
det, den er, før den er alt muligt 
andet: kunst.

1 Brandt, P. A. (2015). Om skriftens skoling. Teser 

fra Testrup. I: Dorph, C. & Llambías, P. (red.), 

Teksten er til at tale om – Et nordisk seminar 

om skriveundervisning (s. 117-124). København: 

Basilisk.

Den tekstæstetiske samtale kan ses som en 
kombination af nykritisk og receptionsæstetisk 
læsning, hvor det nykritiske er repræsenteret af 
det tekstnære, og det receptionsæstetiske af de 
personlige sansninger af teksternes æstetiske lag. 

I den tekstæstetiske 
læsning sætter 
læseren sine egne 
behov til side og 
lader sig berige af 
litteraturen som det, 
den er, før den er alt 
muligt andet: kunst.
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B
illedbogen er gammel. 
Billedbogen er tålmodig. 
Billedbogen er mild. Den 
misunder ikke, den praler 

ikke, bilder sig ikke noget ind. Den 
tåler alt, tror alt, håber alt, udholder 
alt. Billedbogen er dybt alvorlig og 
hylende morsom. Den er kompleks 
og kræver formidling, og den er 
selvlæst og letlæst. Den er fuld af 
ord, og den er ordløs, og den roder 
rundt mellem kunst og pædagogik. 
Den efterlader til tider spørgsmålet, 
om den overhovedet er for børn, for 
en billedbog har ingen aldersgrænse 
eller genre – den er et medie.

Litteraturteoretisk defineres 
en billedbog som ”en bog med 

mindst et billede på hvert opslag, 
hvor tekst og illustrationer sammen 
fortæller en historie”. Billedbogen 
er et fysisk objekt i en flydende, 
digital tekstverden, hvor det mere 
er fortællingen og dens univers, end 
det er medieringen, der tiltrækker 
eller frastøder. Men bogen som 
objekt er det, der gør den til noget 
helt særligt. Her leges med dens 
”boghed”; papirkvalitet, omslag, 
format, layout og udseende – alt 
det, en e-bog ikke kan konkurrere 
med. Men billedbogen skal også lige 
passe på og ikke føle sig for selvfed, 
for iPadens og Chromebookens 
interaktive fortællemuligheder mere 
end spøger.

Billedbogens agendaer
Billedbogen tager tit de helt store 
eksistentielle emner op: døden, 
skilsmisse, ensomhed, kønsidentitet, 
venskaber, kærlighed, sygdom, 
klimakrise, krig og sorg, og den 
danner grobund for en god samtale 
med barnet. Siden 1960’erne har 
man betragtet barnet som værende 
en kompetent samtalepartner i 
børnelitteraturen, og man har 
præsenteret et barnesyn, der 
ligger flere lysår fra det, den tyske 
børnelæge Heinrich Hoffmann viste 
i børnebogsklassikeren Den store 
Bastian – eller Vær lydig fra 1844, som 
indeholder en lang række vers og 
rim med det prisværdige formål at 

lære børn, at de skal opføre sig pænt, 
hvis ikke det skal gå dem dårligt. 
Man kan læse om drengen, der må 
sulte, fordi han er kræsen, og om 
den skrækkelige Saksemand, som 
klipper suttefingrene af børn. Sådan 
foregår det (heldigvis) ikke i dagens 
billedbøger. Men billedbogen i dag 
vil stadig noget med sin læser – og 
rummer endda til tider aktivistiske 
tiltag, som angår eksempelvis klima, 
race og køn. Her kan blandt andet 
fremhæves Jonas Kleinschmidt og 
Anna Jacobina Jacobsens Mammut, 
Rebecca Bach-Lauritsens og 
Charlotte Pardis Mormor & Mormor 
og amerikanske Amanda Gorman og 
Loren Longs Forandring synger – En 
sang til børn.

Selvvalgt er velvalgt  
– eller hvad?
Efter fyraften kan man så vælge at 
dykke ned i én af ovenstående bøger 
– eller hvad med Mette Vedsø og Pia 
Halses skønne stressfortælling Tid 
tak om fru Stresses genvordigheder? 
Man kan også, hvis den er for 
stressende, tage børnefavoritter 
som Den store bog om Paw Patrol 
frem eller drage med Gurli Gris 
på mudderfestival, hvor der er 
aktiviteter, musik og sjov overalt, 
men hvor Mor Gris er bekymret for, 
om det bliver regnvejr. Eller man 
kan, som lidt ældre og selvlæsende, 
vælge at nyde en heltefortælling af 
Dav Pilkey som Kaptajn Underhyler 
i farver og den sensationelle saga om 
Svend Stinkesnot eller få Sallys mor 
til at læse en fortælling om Sallys far 
op. Selvvalgt er velvalgt! 

Eller er det altid det? Skal det 
altid være barnets lyst eller hunger 
efter seriebogens tryghed, der får 
overtaget? Vel ikke dér, hvor de 
voksne har ansvaret for at udvikle 
børn og unge præget af åndsfrihed, 
ligeværd og medansvar i et samfund 
med frihed og folkestyre?

Tid tak er én af den slags bøger, 
man kan kalde al-alder-litteratur 
eller menneskebøger; bøger, der 
formidler væsentlige eksistentielle 
fortællinger til børn, unge og voksne, 
og som ikke kun er lystlæsning. 
Tænk også på værker som Anna 
Jacobina Jacobsens ordløse eventyr 
Ø, Oscar K. og Dorte Karrebæks 
skelsættende værker Lejren og Idiot 
og senest Tina Sakura og Signe 
Kjærs Bjørnen om Carlis oplevelser 
til en puttefest i gymnasiet. Alle 
rummer de stof til gode og dybe 
samtaler om både indhold og 
æstetik.

Den dårlige smag
Har børn og unge i dag så dårlig 
smag? Ja, det har de, men det havde 
vi andre altså også i en fjern fortid. 
Dengang vi var dybt afhængige af 
billige tegneserier om 2. verdenskrig 
og slugte et utal af Anders And-
blade.

Mængde-, hygge- og lystlæsning 
kunne – og kan – noget. Eksempelvis 
kan billedbogens muligheder opleves 
som et åndeligt retreat for både 
børn og voksne i vores senmoderne 
højhastighedssamfund. Så mon ikke 
Kaptajn Underhyler, Tom Gates, 
Sallys far og Gurli Gris for mange 
(alligevel) er vejen til noget godt?

Billedbogen 
mellem 

lyst og læring
– Fra Paw Patrol og Gurli Gris 

til Tid tak og Bjørnen

Af Søren Fanø, litteraturformidler

Mængde-, hygge- og lystlæsning kunne  
– og kan – noget. Eksempelvis kan billedbogens 
muligheder opleves som et åndeligt retreat 
for både børn og voksne i vores senmoderne 
højhastighedssamfund.

https://da.wikipedia.org/wiki/Tekst
https://da.wikipedia.org/wiki/Illustration
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1 En pige, der bliver til en hund. 
En dreng af papir. Et talende 
egern, der udvikler et venskab 

med en gammel mand. Dette er blot 
et par af de sælsomme eksistenser, 
der befolker dit forfatterskab. 
Samtidig synes det litterære sprog 
i dine bøger at være karakteriseret 
af noget udefinerbart – noget sart 
og fint og poetisk, ja, nærmest 
lidt magisk. Hvordan vil du selv 
beskrive dit forfatterskab, og 
hvilken drivkraft ligger der bag det? 
At skrive er virkelig magisk for mig, 
bittesmå bogstaver der bliver til 
billeder og stemninger først i en selv 
og så, hvis man er heldig, i andre 
mennesker. Jeg forstår det stadig 
ikke helt, at det kan lade sig gøre. Jeg 
føler mig som et forstørrelsesglas 
eller måske snarere et kalejdoskop, 
jeg vil gerne undersøge, hvad det 
vil sige at være menneske på den 
her planet. Hvad der sker mellem 
os, når kærlighed findes, og når den 
ikke gør. For mig kommer det så 
åbenbart lettest til udtryk i noget, 
der er en slags realistisk magi. Men 
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det er aldrig noget, jeg beslutter 
på forhånd ud fra en pædagogisk 
overvejelse. Det kan jeg slet ikke 
skrive på. Billedet eller stemningen 
kommer altid først, og så må jeg 
lytte og se, hvad det vil mig. 

2 Dine bøger er til børn  
– men man får ligeledes 
indtryk af, at de også er til 

de voksne, ligesom det ofte er de 
voksne, der må læse dem højt for 
børnene. Er dine bøger også til 
voksne, og hvis ja, på hvilken måde 
håber du at ramme den voksne 
læser? 
Jeg føler egentlig mest, at jeg 
skriver til mennesker, og jeg håber, 
at de mennesker, uanset størrelse, 
mærker deres hjerter i historierne. 
Og måske, hvis der er en revne i det 
hjerte, at det får lys på sig igennem 
latter eller genkendelse. Men ja, 
hvis voksne læser med, håber jeg, 
de bedre kan høre det barn, de var 
engang. Så tror jeg, verden bliver 
mere blød og magisk at være i for os 
alle sammen. 

3Hvilke formidlingsmæssige 
overvejelser gør du dig, i 
forhold til at det er børn, du 

skriver til? 
Jeg vil ikke tale ned til børn, børn 
er fulde af visdom som vi får pillet 
ud af dem. Jeg tænker på lyden 
af sproget, at de gerne må kunne 
mærke sproget i sig, som en rytme, 
som noget blødt eller noget man 
stikker sig på, som noget der åbner 
ind til et meget fint rum, man ikke 
vidste, man havde i sig, en ny dør at 
gå ind ad. Og så må jeg stole på, at 
hvis barnet i mig kan mærke det, når 
jeg skriver, så kan andre mennesker 
også mærke det. 

4 Hvilken oplevelse håber du, 
at børn får med dine bøger?
Mit håb er, at bøgerne bliver 

boende i dem som små tråde af 
lys, der kan vise vej i alle dagene, 
at de forstår, at verden er magisk, 
selvom den er grusom, at de forstår, 
at magien er kærlighed og fantasi, 
som bor i dem. Jeg håber, bøgerne 
giver frø til glæde og latter og tårer 

og forundring og åbner fantasien. 
Måske får de selv lyst til at udtrykke 
sig på en eller anden måde i verden. 
Det er mit håb i hvert fald. 

5 Hvad er god (børne)litteratur 
for dig? 
I litteratur kan vi leve andres 

liv, uden at være den der bliver spist 
af dragen. Vi kan komme helt tæt 
på. Og vi kan møde bevidstheder, 
der har eksisteret for flere hundrede 
eller tusinde år siden. Det er tråde 
til andre mennesker, tråde, som 
gør en mindre ensom. For vi er jo 
eksistentielt alene som grundvilkår, 
men når vi læser, kan vi følges 
med andre et stykke af vejen. God 
litteratur må være generøs, den 
må turde noget, den må give noget 
vigtigt. Så man bærer ordene med 
sig eller ønsker sig så brændende 
at møde et menneske eller et væsen 
fra den bog. Så man føler at man nu 
vil gå en lillebitte smule forandret 
gennem livet i lyset af de ord. 

TINA SAKURA (f. 1975) har siden 2004 
skrevet illustrerede fortællinger som 

Bogen om Blom og Hund, billedbøger som 
Bette og Bjerg og børneromanerne Papirdrengen, 

Skyggefugl og senest Horisonten og sådan noget, som 
er gennemillustreret af Lillian Brøgger med 100 

tegninger. Tina Sakura modtog i 2015 Kunstfondens 
tre-årige arbejdslegat og i 2022 Kulturministeriets 

Forfatterpris for billednovellen Bjørnen. Hun bor 
både langt ude på landet i Vormark på Fyn og i 

Sydhavnen i København.

Fem skarpe til 
Tina Sakura og 
Lotte Salling
Diskussionen om, hvor børnelitteraturen skal 
placere sig mellem kunst og pædagogik, lever 
til stadighed. Vi har talt med to forfattere fra 
hver sin ende af spektret om deres forhold til 
det at skrive til børn.

Af Caroline Bruhn-Jensen, redaktør
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God litteratur må være generøs, den må turde noget, 
den må give noget vigtigt. Så man bærer ordene 
med sig eller ønsker sig så brændende at møde et 
menneske eller et væsen fra den bog.
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Læsning skal føles 
meningsfuldt, og det 
er meningsfuldt og 
sjovt, når man får lov 
til at være med.

1 Dit forfatterskab spænder 
bredt – fra billedbøger med  
fokus på bevægelseslege og 

yoga eller rim og remser (eller disse 
i kombination) til faglitterære 
bøger, hvor børn kan lære om ek-
sempelvis dyr, skrald eller seje jobs. 
Fællesnævneren for alle dine bøger 
er dog, at de synes at ville noget. 
Hvordan vil du selv beskrive dit 
forfatterskab, og hvilken drivkraft 
ligger der bag det?
Inspireret af Halfdan Rasmussen 
startede jeg oprindeligt ud med 
at skrive på de mere skæve, 
humoristiske børnerim. Men efter 
et par års læsebesøg på biblioteker 
og institutioner blev jeg tiltagende 
opmærksom på børns glæde ved 
at snakke med på historierne. Jeg 
blev mere og mere interesseret i 
at udfordre børnene (og mig selv) 
med emner, der inviterede dem 
ind i samtalen, både sprogligt og 
kropsligt. Grundet min bevægelses-
pædagogiske baggrund og mit 
kendskab til, hvor vigtigt det er for 
børn at lære og opleve med hele 
kroppen, faldt det mig naturligt at 
begynde at skrive rimbøger med 
et kropsligt fokus. I dag skriver jeg 
næsten udelukkende bøger ud fra 
emner, der optager mig, og altid 

med en eller anden sammenhæng 
imellem remser, leg og bevægelse. 
På den måde kan store eller svære 
emner langt bedre fange børn. 

2 Dine bøger er til børn – 
men også til de voksne. Fx 
indledes dine bøger ofte 

med et afsnit om, hvordan den 
pågældende bog er tiltænkt til at 
blive brugt, ligesom man på hvert 
opslag i dine børnebøger finder 
direkte henvendelser til den voksne 
i form af en lille tekst med forslag 
til, hvordan man kan bruge bogen, 
mens man læser den med et barn. 
Hvilke overvejelser ligger der bag 
dette? 
I mit møde med den amerikanske 
metode dialogic reading for over tyve 
år siden, blev jeg grebet af, hvor 
meget det betyder for børns moti-
vation at være aktive medfortællere. 
Gennem mange års arbejde med 
langt over tusind børnegrupper har 
jeg eksperimenteret med at inddra-
ge dem dialogisk og kropsligt. Det 
giver naturligvis en masse erfaring, 
som jeg i dag har stor lyst til at 
videregive til andre voksne via bøger 
og foredrag. Jeg har hørt kritik af, at 
jeg gør børnebøger og børnerim lidt 
for pædagogiske, men det preller af 

på mig, for jeg kan jo se, at bøgerne 
inspirerer andre voksne til at læse 
op på nye måder. Det dejlige ved at 
være forfatter er, at man kan skrive 
præcis, hvad man vil, og måske end-
da være med til at skubbe grænser-
ne for, hvad der regnes for ”rigtig” 
børnelitteratur.

3 Hvilke formidlingsmæssige 
overvejelser gør du dig ellers, 
når du skriver til børn?

En pige i en børnehave udbrød for 
nylig ”Det var en sjov historie”, da vi 
stående havde læst en bog og sagt 
remser i kor. Da jeg spurgte hvorfor, 
sagde hun: ”Jo, det var, som om hele 
min krop blev glad”. Den sætning 
slog mig som en fin beskrivelse af, 
hvad jeg synes er så vigtigt. Læsning 
skal føles meningsfuldt, og det er 
meningsfuldt og sjovt, når man får 
lov til at være med. Det er også me-
ningsfuldt at sige remser sammen i 
kor. Remser er en leg med ord, hvor 
vi tuner ind på hinanden, lytter til 
sproget og leger med de små lyddele. 
Jeg elsker, når jeg kan se i børns 
øjne, at de er grebet af sproget og 
giver udtryk for, at de gerne vil blive 
ved, når tiden er gået. Som forfatter 
tror jeg, at man skal finde ind til den 
form for formidling, der giver bedst 

mening for en selv. Og for mit eget 
vedkommende er formidlingen af 
mine rimbøger i højere og højere 
grad blevet knyttet til noget socialt, 
dialogisk og kropsligt.

4 Hvilken oplevelse håber du, 
at børn får med dine bøger?
Det er mit store håb, at børn, 

der gribes af læsningen, kommer et 
lille skridt videre hen imod selv at 
tage en bog op og få lyst til at lære 
at læse og skrive. Gennem årene har 
jeg ofte hørt fra forældre, der efter 
mine besøg har følt sig inspireret til 
at læse videre med børnene. På den 
måde har vi som forfattere mulig-
hed for at sprede små gode cirkler i 
vandet, som gør, at børnene ender 
med at få flere gode læseoplevelser i 
livet, også i deres vigtigste trygheds-
ramme, nemlig sammen med deres 
nærmeste voksne. 

5 Hvad er god (børne)litteratur 
for dig?
God børnelitteratur er rigtig 

mange ting. Alt fra store, fantastiske 
eventyr om godt og ondt, rimbøger, 
der pirrer børns sproglige nysgerrig-
hed, og skønne børneromaner. Børn 
skal møde det hele, for bøgerne kan 
noget forskelligt.

LOTTE SALLING (f. 1964) er uddannet 
psykomotorisk terapeut og har mange års 

erfaring som underviser i motorik for børn og unge. 
Hun er forfatter til over 60 udgivelser, herunder 
særligt børnerimbøger med fokus på dialogisk 
læsning, sprog og bevægelse, samt projekt- og 
foredragsholder om børn og sprogtilegnelse.
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B
ladene på træerne er lige 
lidt mere lysende grøn-
ne og saftspændte og 
snefnuggene en tand mere 

krystallisk kridhvide i Lisa Aisatos 
billedunivers, lige som den barnli-
ge begejstring brænder stærkere 
igennem i hendes bøger end i den 
kedelige, grå voksenverden. Og dog 
rummer Lisa Aisatos historier ofte 
et strejf af melankoli – af, at der er 
noget, som kan være rigtig svært at 
få til. Hvordan hænger det sammen? 

Det – og meget mere – fortæller 
Lisa Aisato om i et interview, som 
fandt sted i forbindelse med hendes 
besøg i Danmark i marts 2022, hvor 
hun var på en uges turné rundt på 
biblioteker mv. i Aarhus og Køben-
havn. Anledningen til hendes besøg 
i Danmark var, at hun efterhånden 
har fået en stor fanskare her i landet, 
ikke mindst med sin billedbog Livet 
– illustreret, der er solgt til udgivelse 
i 17 lande, og som hendes danske 
forlag Straarup & Co nu har trykt i 
8. oplag. Forlaget har også udgivet 
Lisa Aisatos tidligere billedbøger på 
dansk samt den nye At ride på enhjør-
ninger, som hun har lavet sammen 
med forfatteren Mariangela di Fiore.

”Jeg forsøger at lave bøger, 
som både børn og voksne synes er 
interessante, og som kan tolkes på 
mange måder. Jeg er glad for det 
absurde, det rystede, det grimsmukke 
(på norsk: det styggvakre). Jeg kan 
både lide humor og melankoli. Det 
er nok det, der kendetegner mange 
af mine bøger,” siger Lisa Aisato og 
uddyber:

”Jeg tænker vel, at det er sådan, 
det er i virkeligheden: Ingenting i 
livet er kun sort eller kun hvidt. Det 
er vigtigt for mig også at tage børn 
alvorligt på den måde. Desuden 
bliver det hurtigt kedeligt og banalt, 
hvis alt kun er lyst og godt. Når jeg 
laver bøger, laver jeg tegninger og 
tekster, jeg selv kan lide. Jeg er nok 
ikke så glad for at skrive sukkersøde 

eller banale historier. Men jeg må 
sige, at jeg er glad for, at andre kan 
lave den slags bøger. Børn kan lide 
meget forskelligt, og der skal være 
plads til det hele.” 

Barndom i farver
Når farverne hos Lisa Aisato – 
eksempelvis i kapitlet om barndom i 
Livet – illustreret – har et særligt lys, 
mener hun selv, det skyldes, at der er 
tale om en tid, som er forbi:

”Som voksne kan vi miste lidt af 
entusiasmen. Vi har set så meget 
og bliver mindre overraskede. Hvis 
man som voksen husker tilbage på 
barndommens bedste sommerdage, 
er farverne, i hvert fald i mit hoved, 
både klare og stærke. Jeg havde 
selv en god barndom fuld af natur, 

litteratur, musik, farver, fantasi 
og gode historier. Det lyser nok 
igennem i mine billeder,” fortæller 
hun og fortsætter:

”Vi fik læst meget højt som børn. 
Mor arbejdede på forlag og i boghan-
del og elskede at læse for os, og hun 
gjorde det med stor indlevelse. Mens 
mor læste, tegnede jeg. Jeg tegnede 
overalt som barn, på bordet, i mate-
matikbøgerne og på skoletasken.” 

Lisa Aisato mener selv, at det, 
at der blev læst så meget i hendes 
barndomshjem, har dannet grund-
lag for, at hun i dag er forfatter og 
illustrator. Desuden peger hun på, at 
familien havde mange spændende og 
smukke billedbøger, som hun brugte 
meget tid på at studere. Hun tegner 
stadig hele tiden. Teknikkerne vari-
erer, alt efter hvilke projekter hun 
arbejder på. Nogle billeder males på 
lærred med maling, blæk og pen og 
fotograferes, andre bliver til med di-
gital pensel eller en collage-teknik i 
flere lag – eller i en blanding af disse 
og andre teknikker. 

Alle ønsker kærlighed
Lisa Aisatos bøger handler på en vis 
måde alle om kærlighed, både om at 
føle sig set og elsket og om kærlig-
hed til en selv og dermed også om 
det modsatte – om mangel på kær-
lighed, usikkerhed og ensomhed. Det 
gælder for eksempel billedbøgerne 
Fugl (om at blive sig selv og rive sig 
løs), En fisk til Luna (om at give slip 

Jeg tænker vel, at 
det er sådan, det 
er i virkeligheden: 
Ingenting i livet er 
kun sort eller kun 
hvidt. Det er vigtigt 
for mig også at tage 
børn alvorligt på den 
måde. Desuden bliver 
det hurtigt kedeligt 
og banalt, hvis alt kun 
er lyst og godt.

Glæden ved det 

grimsmukke
Lisa Aisatos børnebøger er fulde af barndommens 

magi, hvor farver og følelser står lysende klare, men 
hvor glæden, skønheden og den boblende lethed 

samtidig ikke kan eksistere uden livets alvor. 

Af Eline Mørch Jensen, Master i børnelitteratur
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H
vis man tager de fem 
gutters udsagn for 
pålydende, er der fare 
for, at vi taber nogle af 

drengene i udskolingens litteratur-
undervisning på gulvet. Skønt de 
fem drenge går på tre forskellige 
skoler, er de nemlig helt enige om, at 
de bøger, de møder i undervisningen, 
er kedelige. De har fx alle læst 
ungdomsromanen Intet af Janne 
Teller i dette skoleår, som har været 
en klassiker i danskundervisningen, 
siden den udkom i 2000. ”Den var 
dårlig!” udbryder Alfred, og de andre 
stemmer i: ”Ja, den var virkelig 
kedelig. Der skete ikke særlig meget 
spændende.”

To andre bøger, som flere af 
dem har læst i skolen, er Kim Fupz 
Aakesons Alting og Ulla Vilstrup fra 
1998 og Dansen gennem sommeren 
af Bo Green Jensen fra 1981. Popu-
lære, anerkendte romaner, som dog 
er skrevet længe før, drengene blev 
født. 

Går man drengene lidt på klingen, 
kan man høre, at de (heldigvis) også 
bliver præsenteret for nogle af de 
nyere ungdomsromaner. Men også 
her giver drengene tekstvalget 
dumpekarakter, da de mener, at 
bøgerne alt for ofte handler om 

”deprimerede og irriterende piger 
med problemer”. De fem venner 
synes, at det er vigtigt, at det er en 
dreng, der er hovedperson. ”Men jeg 
tror, pigerne hellere vil have, at det 
er en pige. For så kan man relatere 
mere til det,” siger Aslak. 

De har alle fem læst Jonas 
Kleinschmidts Drengene og Peter 
Krogholms Hitman som frilæsning, 
og dem er de vilde med. ”Jeg kan 
også godt lide sådan noget krimi-
noget, hvor der er nogen, der dør. 
Eller noget om ghettoer,” siger 

Alfred. De andre drenge er enige i, at 
der skal ske noget – og at det godt 
må være spændende. Mads vil dog 
gerne læse om piger og forelskelse, 
og Aslak supplerer: ”Jeg kan bedst 
lide sådan noget, der foregår i 
Danmark. Altså sådan noget med 
almindelige drenge,” siger han og 
nævner Mette Vedsøs Happy Happy 
og Jesper Wung-Sungs Det år sjæle 
slår smut som eksempler – begge 
titler, som han har læst uden for 
klasserummet.

Aslak og hans venner Viggo, Alfred, Mads og Benjamin går alle i 8. klasse  
og har indvilget i at tale lidt om de bøger, de læser i skolen. Selvom de går  

på tre forskellige skoler og dermed ikke nødvendigvis bliver præsenteret for 
de samme titler, er de rørende enige om, at disse bøger er – som de så  

pænt udtrykker det – ”fucking kedelige”.

Af Cecilie Bogh, forlagsredaktør og Master i børnelitteratur

på andre) og Ib er et æg (om ikke at 
ligge under for frygt og om at finde 
venskab og fællesskab).

Om sine temaer siger hun selv: 
”Jeg ser dem som almenmenneske-
lige. Alle ønsker kærlighed, alle har 
håb og drømme. Alle ønsker at høre 
til. Jeg var ikke selv særlig ensom 
eller én, som sled meget med at høre 
til, men jeg så børn, som havde det 
sådan, og har måske lidt dårlig sam-
vittighed over, at jeg ikke var bedre 
til at række hånden ud …”

Men selvom hun i sine bøger 
beskæftiger sig med svære følelser, 
tænker hun ikke, at nu vil hun skrive 
om håb – eller om venskab eller kær-
lighed for den sags skyld. Alligevel 
sker det naturligt: 

”Jeg skriver bare de historier 
ud, som er inde i mig – og så er de 
tilfældigvis håbefulde alle sammen. 
Men da jeg illustrerede bogen At 
ride på enhjørninger om en lille piges 
liv på en børnekræftafdeling, måtte 
der selvfølgelig håb til. Ellers var det 
for svært at lave den bog for børn, 
særligt for børn som er i samme 
situation. I dette tilfælde valgte vi 
titlen At ride på enhjørninger. Tanken 

var, at enhjørningen kunne være 
symbolet på håbet, som bærer dig 
gennem de vanskeligste perioder 
i dit liv. På bogens sidste opslag er 
hovedpersonen ude af sygehuset, 
det er første skoledag, og hun rider 
på enhjørningen ind i skolegården,” 
fortæller Lisa Aisato.

Billeder før ord
Når hun koncentrerer sig om det fø-
lelsesmæssige og nære i sine bøger, 
og ikke om for eksempel krig eller 
klima, skyldes det ifølge Lisa Aisato 
selv, at hun ikke får nogen billeder af 
de emner.

”Jeg er jo først og fremmest illu-
strator. Det visuelle kommer først, 
hvorefter jeg bygger historien op. 
Men jeg har illustreret Maja Lundes 
Solvogteren, som nogen kalder en 
klimabog. Krig er stort og vanskeligt. 
Andre, som har haft krigen tættere 
på, kan måske bedre lave bøger om 
det tema? Måske fører et billede mig 
ind i krigen en dag, jeg ved det ikke 
…” 

Lisa Aisatos billeder opstår ofte, 
når hun sidder og tegner streger 
og kruseduller eller får øje på en 

kaffeplet, som ligner noget og sætter 
gang i en sjov ide. Og så er vi tilbage 
ved det grimsmukke. 

”Helt fra jeg var lille, har jeg lavet 
krussedulletegninger. Jeg kan lave 
dem i blinde, og når jeg kigger på 
dem, ser jeg efter ansigter og figurer. 
Mange af mine illustrationer bliver 
til på den måde. En skitse bliver til et 
billede, og så bliver jeg så nysgerrig 
på det billede, at jeg skriver en hi-
storie om det. Sådan er flere af mine 
bøger blevet til.” 

”Lige nu arbejder jeg med A 
Christmas Carol af Charles Dickens. 
Her kommer ordene jo først, og mit 
job er at visualisere dette mærkelige 
univers, finde frem til karakterer, 
klæder, kropsholdninger, byen og 
stemningerne. Jeg er kommet dertil 
i min karriere, hvor jeg kan vælge 
de projekter ud, jeg bedst kan lide. 
Tidligere havde jeg mange bolde i 
luften, men nu vil jeg gerne tage det 
lidt med ro. Jeg vil hellere lave én 
bog om året og bruge rigtig god tid 
på den,” siger Lisa Aisato og tilføjer:

 ”At tegne er det, jeg bedst kan 
lide og føler mig tryggest ved. Det er 
som at komme hjem for mig.”

Spænding, action og almindelige 
drengeting – og så måske lidt romantik

At tegne er det, jeg 
bedst kan lide og føler 
mig tryggest ved. 
Det er som at komme 
hjem for mig.
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I 
1945 udkom Astrid Lindgrens 
ikoniske Pippi Langstrømpe. 
Bogens popularitet voksede 
hurtigt til usete højder, men 

allerede i løbet af 1946 begyndte 
kritiske røster at røre på sig. En af 
dem var professor i psykologi og pæ-
dagogik ved Lunds Universitet John 
Lundquist, som i august 1946 skrev 
et kritisk indlæg i avisen Aftonbladet. 
Her kritiserede han på det kraftigste 
bøgerne om den rebelske, rødhårede 
pige såvel som Svenska Dagbladets 
kvalitetsstempling af Astrid Lind-
gren som forfatter. 

Indlægget affødte en hel række 
andre kritiske røster. Disse var 

bekymrede for Pippi Langstrømpes 
adfærd, som de kaldte sindsforvirret 
og demoraliseret, og der blev i den 
grad stillet spørgsmålstegn ved, om 
børn på nogen måde kunne lære 
noget godt af denne figur. Kritikerne 
var simpelthen bange for, at Pippi 
ville inspirere børn til at være lige 
så antiautoritære som figuren selv. 
Astrid Lindgren blev sågar spurgt, 
om hendes egne børn gik med bare 
tæer på strøsukker eller sov med 
fødderne på hovedpuden.

Den daværende samtid er ikke 
helt irrelevant her. I 1946 var der 
nemlig blevet åbnet op for en ny 
diskussion af børnepsykologi, hvor 
børnene begyndte at blive set som 
det, den franske filosof Michel 
Foucault kalder frie kroppe: at bør-

nene ikke kun blev formet gennem 
institutioner og normer i samfundet, 
men også gennem deres egen frie 
vilje og valg. Dette stod i kontrast til 
den herskende samfundsnorm, som 
var, at børn ”skulle gøre, hvad der 
blev sagt”, og det var netop denne 
norm, som blev udfordret af Pippi 
Langstrømpe-bøgerne. Pippi-figuren 
blev simpelthen anset for at være 
sindsforvirret, blot fordi hun ikke 
gjorde, som man forventede, at et 
barn skulle gøre.

Debatten om Efraim Langstrømpe
Senere, mere præcist i 2014, skulle 
en anden diskussion rejse sig. Her 

var det ikke Pippis karaktertræk, 
som var underlagt kritik, men selve 
ordlyden i bogen. I originaludgaven 
af Pippi Langstrømpe kaldes hendes 
far, Efraim Langstrømpe, nemlig 
for ”n…konge på Kurrekurredutøen”. 
Men i sommeren 2014 blev dette 
ændret til ”Sydhavskonge”, da man 
i Norge udgav en ny udgave af et 
hørespil om bøgerne. Her i landet 
fulgte vi senere trop, men først efter 
en debat, hvor bølgerne gik højt i et 
par måneder. 

Debatter om børnelitteratur er en 
sjældenhed i den danske offentlighed, 
og derfor var debatten om Efraim 
Langstrømpe så meget desto mere 
bemærkelsesværdig. Argumenterne 
for den norske ændring af hans 
royale titel var, at man var bange for 

indirekte at ”indoktrinere” børn til 
at være racistiske, hvis man beholdt 
den oprindelige betegnelse. Man 
anså altså ikke figuren Pippi for at 
være racistisk, men bogen og dens 
sprog som værende fra en anden tid. 
Debatten forudsatte dermed den 
overbevisning, at Pippi Langstrømpe 
er en figur, børn identificerer sig 
med; ellers ville man ikke kunne 
fremføre det argument, at ordet skulle 
ændres, for at forhindre at børnene 
skulle optage det i deres ordforråd. 

Frie kroppe?
Så hvad kan vi lære af de to reak-
tioner på Pippi Langstrømpe? At 
vi mennesker handler ud fra en 
identifikation med allerede eksi-
sterende fortællinger. I nutidens 
nordiske samfund er Pippi nærmest 
en kultfigur: et symbol på det frie, 
stærke barn med egne meninger 
og en god portion (sund) kritik mod 
autoriteter. Børn må altså hellere 
end gerne identificere sig med Pippi 
– og derfor er man også bange for, 
at hun skal præge dem med ”sin” 
sprogbrug. Der er med andre ord 
sket en udvikling i synet på Pippi 
Langstrømpe: ikke bare accepterer 
vi, vi håber også, at børn identificerer 
sig med hende og hendes antiauto-
ritære facon. Måske et udtryk for 
en tendens til at anse børn som 
Foucaults frie kroppe?

På den anden side kan man bide 
mærke i, at der i 2014 blev ændret 
i bøgernes sprog for at præge bør-
nene i en bestemt retning. Dermed 
bidrog man til det, Foucault kalder 
en mekanisering af kroppene. Godt 
nok er holdningen i dag mere human 
– at børnene skal være medmenne-
skelige, tolerante og ikke-racistiske. 
Men som professor i børnelitteratur 
Torben Weinreich udtalte i forbin-
delse med debatten i 2014, så præger 
man jo netop børnene i den tro, at de 
ikke selv kan skelne mellem godt og 
ondt – eller i dette tilfælde mellem 
gamle og nye tiders sprogbrug.

Virakken om pigen med 
de røde fletninger

Man kan sige meget om voksnes syn på børn ved at se på, hvordan de 
behandler og møder børnelitteratur. Lad os tage et kig på et helt bestemt 

værk – Pippi Langstrømpe – som voksne gennem dets efterhånden 80-årige 
historie har ment mangt og meget om. Men hvad er det egentlig, der er så 

farligt ved pigen med de røde fletninger?

Af Lærke Skærlund, børnekulturformidler 

Kritikerne var 
simpelthen bange 
for, at Pippi ville 
inspirere børn til 
at være lige så 
antiautoritære som 
figuren selv.
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INTERVIEW

H
ar man bare én gang hørt Trine May tale 
om børnelitteratur, er man ikke i tvivl 
om hendes passion for området. Med 
utallige læremidler bag sig, en omfattende 

kursusvirksomhed, skolebesøg samt det nylancerede 
onlineunivers mayeriet.dk, hvor hun løbende udgiver 
forløb til nye bøger, må hun siges at have fingeren på 
pulsen, når det gælder litteratur til folkeskolens danskfag. 
Jeg er derfor spændt på at høre, hvordan hun vil besvare 
mine spørgsmål, da jeg træder ind gennem døren til 
hendes flotte, gamle lejlighed.

Den velegnede undervisningstekst
Hvordan udvælger man i dine øjne et velegnet værk til 
undervisningsbrug?
Det kommer selvfølgelig an på målet. Hvis målet er 
læseindlæring, bruger man én slags tekster, og hvis 
målet er fortolkning, bruger man en anden. Læsning 
og fortolkning er nemlig to vidt forskellige kompe-
tenceområder i danskfaget. I de små klasser skal læse-
teksterne være læsepædagogisk tilrettelagt, fx ved  
at være lydrette. Men vil man arbejde med fortolkning  
i indskolingen, er det ikke meningen, at eleverne selv  
skal læse teksterne, og så er der pludselig andre kriterier 
på spil.

Jeg hører tit folk sige, at det skal være sjove bøger. 
Det må meget gerne være sjovt – men det skal også 

kunne noget andet. Jeg synes, at eleverne i litteratur-
undervisningen skal præsenteres for mange forskellige 
tekster. De skal opdage, at litteratur kan aktivere hele 
følelsesregisteret. Nogen siger også, at vi ikke må 
præsentere børnene for krig og ulykker i litteraturen. 
Men det synes jeg godt, man må. For eksempel med en 
bog som Trylleblik af Ane Bjørn, som handler om en pige, 
hvis familie flygter fra krig. Værket må gerne afspejle den 
tid, vi lever i, på godt og ondt.

Man behøver heller ikke nødvendigvis at have en 
hovedperson, der er i nøjagtig samme situation som 
læseren. Historien kan sagtens handle om nogle helt 
anderledes mennesker end eleverne selv. Fx en gammel 
mand. Men den skal kredse om nogle grundfølelser, 
som eleverne kan spejle sig i. Det rummer meget af den 
moderne børnelitteratur heldigvis. Den er tematisk i 
øjenhøjde med barnet, men handlingsmæssigt kan den 
godt være langt væk fra barnets verden.

Derudover må der meget gerne være en diversitet til 
stede i tekstrepertoiret. Og så skal teksterne i litteratur- 
og fortolkningsundervisningen have en form for æstetik 
– både i verbalsproget og på billedsiden. Det betyder ikke 
nødvendigvis, at sproget skal være højlitterært, men det 
er vigtigt, at eleverne møder et sprog, der er anderledes 
end deres eget, og at det rummer en variation. Det 
samme gælder det billedlige udtryk, hvis der er tale om 
billedværker.

Vi må skabe en undervisning, 
hvor eleverne opdager læsningens 

fortræffeligheder
I januar 2022 offentliggjorde fagbladet Folkeskolen en opgørelse over de bøger, som 

Center for Undervisningsmidler låner mest ud til skolerne. Flere af bøgerne er 
ældre titler som Mis med de blå øjne og Kaskelotternes sang, og selv de yngste bøger 
har flere år på bagen. Men hvad gør egentlig en bog velegnet til undervisning, og 

hører den nyere børnelitteratur ikke også hjemme her? Det har vi taget en snak med 
læremiddelforfatter Trine May om.

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

TRINE MAY har været i læremiddelbranchen 
i 25 år og har næsten 100 bogudgivelser til 

danskfaget, adskillige digitale udgivelser og 
omkring 1000 afholdte kurser og foredrag bag sig. 

Derudover har hun onlineuniverset mayeriet.dk, 
hvor hun løbende udgiver forløb til nye bøger. 

Personligt synes jeg, at 
læseundervisningens tekstvalg 
skal tage udgangspunkt i de 
bøger, eleverne selv læser. 
Der er ikke noget, der hedder 
dårlig smag, når det handler 
om læsning. 

INTERVIEW
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Hvordan bliver du selv inspireret til at lave 
undervisningsmateriale, og hvad lægger du vægt på i 
processen?
Til litteraturundervisningen udvælger jeg i høj grad 
værkerne ud fra kunstneriske parametre. Det er vigtigt, 
at værket ikke er alt for selvforklarende. Der skal være 
nogle tomme pladser, man kan undersøge. Derfor laver 
jeg mange gennemlæsninger, og allerede ved den første 
noterer jeg løbende, hvad der kunne være interessant at 
arbejde med. Hvad jeg selv undrer mig over i læsningen. 
Så jeg møder værket med samme nysgerrighed som 
eleverne.

Den undersøgende tilgang er trenden lige nu inden 
for litteraturdidaktikken. For bare tre år siden lavede 
man typisk undervisningsforløb, hvor eleverne blev 
præsenteret for tekstgenren, inden de fik bogen i 
hånden. Her lærte de fx om eventyrenes genretræk eller 
tegneseriens formsprog, inden de så teksten. Og måske 
var teksten en del af et overordnet tema – fx venskab. 

Under læsningen vidste eleverne derfor på forhånd, 
hvad teksten drejede sig om. Men i den undersøgende 
tilgang møder de teksten fuldstændig åbent og 
nysgerrigt, og undervejs sætter de ord på, hvordan de 
oplever den. 

Tekst- og medielandskabet er i dag helt anderledes 
end for 15 år siden. Det synes jeg også bør afspejles 
i undervisningen. Eleverne skal jo lære at finde vej i 
junglen af tekster. Jeg er personligt vild med at arbejde 
med hybrider, hvor fx medietekster blander sig med den 
litterære tekst, som vi ofte ser i Sarah Engells romaner, 
eller hvor ord og billeder spiller sammen på alternative 
måder, som tilfældet er i Søren Jessens Fiskepigen.

Læs, fordi det er fedt!
Du har fortalt, hvilke udvælgelseskriterier man kan lægge til 
grund inden for kompetenceområdet fortolkning. Hvordan 
forholder det sig med læsning?  
Læsning optræder som kompetenceområde i Fælles 

Mål på lige fod med fortolkning helt op til 9. klasse, men 
det er desværre meget fraværende i udskolingen, hvor 
der næsten udelukkende er fokus på litterær analyse 
og fortolkning, når man arbejder med en tekst. I virke-
ligheden bør læseundervisningen fylde lige så meget. 
De to kompetenceområder kalder på forskellige slags 
tekster – også på mellemtrinnet og i udskolingen. Den 
smalle og komplekse litteratur fylder ofte i litteraturun-
dervisningen, men i læseundervisningen skal der andre 
tekster ind. Personligt synes jeg, at læseundervisningens 
tekstvalg skal tage udgangspunkt i de bøger, eleverne 
selv læser. Der er ikke noget, der hedder dårlig smag, når 
det handler om læsning. 

Men eleverne skal jo også lære, hvordan man læser en 
roman, og de mangler simpelthen strategier til dette. 
Det kunne vi blandt andet se af Kristiane Hauers ph.d.-
afhandling om fordybet læsning, hvor det blev tydeligt, 
at eleverne har vanskeligt ved at koncentrere sig og kun 
sjældent danner billeder undervejs i læsningen. At læse 
en roman kræver fokus, vedholdenhed og fordybelse. 
Hauers afhandling viste, at mange elever i 8. klasse 
faktisk aldrig havde læst en roman, og det sagde dem 
ikke rigtigt noget. Selv synes eleverne, at de læser meget, 
såsom undertekster på film eller nyheder på nettet, men 
at læse en roman kræver noget andet, og det bør de 
naturligvis undervises i.

Vi mangler nogle pædagogiske, læsemæssige greb, 
for at eleverne kan nå ind til selve læseoplevelsen. 
Det kommer ikke af sig selv – ej heller alene af sjove 
aktiviteter som læsebingo eller bevægelseslege. Det 
kræver undervisning. Læselyst og læsekompetence 
hænger sammen. Hvis du ikke kan læse, har du ikke lyst 
til at læse. Og hvis du ikke har lyst til at læse, får du ikke 
læst noget. Det er en ond cirkel.

Måske er man længe gået for meget op i litterær 
fortolkning og for lidt op i læsning – og måske har det 
været med til at dræbe læselysten. For mig at se har 
vi også fejlet i argumentationen. Vi har længe brugt 

nytteargumenter, når vi skulle få elever til at læse. 
”Læs, fordi du bliver dygtigere, klogere og mere 
empatisk”. Jeg har sågar set argumenter som: ”Hvis 
du læser litteratur, mindsker du risikoen for at 
udvikle demens”. Til børn i 8. klasse! For mit eget 
vedkommende er det ikke derfor, jeg tager en roman 
ned fra hylden. Det er først og fremmest, fordi det er 
god underholdning. 

Læseakten skal være målet i sig selv. Derfor bør 
man skrotte argumenterne om empati og sprog-
udvikling og i stedet sige: Læs, fordi det er fedt! Vi 
bliver nødt til at skabe en undervisning, hvor vores 
børn og unge opdager læsningens fortræffeligheder. 
Det er det allervigtigste, vi kan give eleverne. Danmark 
har noget af den bedste børne- og ungdomslitteratur 
i verden, og så er det da ærgerligt, at eleverne ikke vil 
den. Og forældrene ved jo heller ikke nødvendigvis, 
at den findes. Ofte er det kun os inden for miljøet, der 
ved, hvor fedt det er. 

Læselyst har fået meget opmærksomhed og mange 
penge de seneste år. Men man skal passe på med at 
tro, at læselyst bare er sjove aktiviteter. Det er vigtigt, 
at børnene også bliver dygtigere til at læse. De skal 
lære selve det at læse en roman, og hvis ikke det er i 
skolen, de skal lære det, så ved jeg ikke hvor.

Kunst i pædagogikkens tjeneste – eller ...?
Da jeg forlader Trine Mays lejlighed, summer tankerne 
i mit hoved: Har brugen af kunstnerisk litteratur 
i skolen gjort den til et pædagogisk værktøj? Er 
kunst og pædagogik smeltet sammen, og hvilken 
betydning har det for eleverne? Hvor er kunsten 
i læseundervisningen, hvis eleverne ikke danner 
billeder – og kan vi overhovedet kalde det for kunst? 
Dét og meget andet tænker jeg på, mens jeg stiger på 
metroen hjem. Heldigvis er det med gode samtaler, 
som med god litteratur: Den afføder flere nye 
spørgsmål, end den giver svar.   

Tekst- og medielandskabet 
er i dag helt anderledes end 
for 15 år siden. Det synes 
jeg også bør afspejles i 
undervisningen. 
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B
illedkunstner Stine 
Reintoft inviterer os med 
ind i sit arbejdsværelse, 
netop som hun er i gang 

med at lægge sidste hånd på sin 
anden billedbog om sorgen efter 
at have mistet en forælder som 
barn. Normalt arbejder Stine fra 
sin lejlighed i København, men for 
at få ro til det sidste store ryk med 
bogen har hun ansøgt om og fået 
et legatophold på Svanekegården 
på Bornholm. 

Det lille rum emmer af kon-
centration, og der er er pensler i 
glas, sort akvarel, blæk og papir 
spredt ud over hele bordet og 
gulvet. Stine starter med at gøre 
papiret vådt og drypper så blæk 
og akvarel på, hvorefter hun lader 
papiret tørre. Derefter tegner hun 
op med tusch. ”Sommetider føles 
det, som om min tusch og pensel 
selv baner vejen,” fortæller hun. 
Også mere overordnet arbejder 
Stine intuitivt. Hun har nemlig 
ikke noget planlagt storyboard, 
men samler alle sine tegninger på 
gulvet og sætter dem i rækkefølge, 
så de til sidst udtrykker det, hun 
gerne vil fortælle. 

Billedbogen, der har titlen Helt 
farvel, består som forgængeren 
Farvel far i himlen af sort/hvide 

illustrationer og en sparsom, 
håndskrevet tekst på nogle af 
opslagene. Illustrationerne er 
stærke og dystre og passer til 
temaet. Stine skriver nemlig om 
det at miste en forælder som barn, 
om den efterfølgende sorg og om 
den ensomhed, man som barn kan 
føle, fordi døden er så tabubelagt. 
Hun ved en del om netop dette 
tema, for som 7-årig mistede 
hun selv sin far, og billedbøgerne 
tager udgangspunkt i hendes 
egne oplevelser og erfaringer. Det 
er stærke sager, når Stine i de to 
billedbøger beskriver en lille piges 
alt for tidlige farvel til sin far og 
sorgen op gennem barndoms- og 
ungdomsårene.

Historien slås an, lige fra man 
slår op på forsatsen i Farvel far i 
himlen, hvor vi som læsere er med 
i kirken til en begravelse, der viser 
sig at være pigens fars. Vi ser den 
lille pige i stribet kjole, der kaster 
sig op mod kisten, mens en kvinde, 
måske hendes mor, prøver at holde 
om hende. Herfra følger vi gennem 
bogen pigens sorgproces, savn, 
tilbageblik, drømme om at følge ef-
ter sin far og angsten for at miste 
sin mor. Heldigvis møder pigen en 
veninde, der forstår hende. I slut-
ningen af bogen er der gjort plads 

til, at læseren selv kan skrive sine 
egne erfaringer og minder.

I efterfølgeren, Helt farvel, 
følger vi pigen gennem hendes 
ungdom og får et sjældent indblik 
i, hvordan sorgen efter en mistet 
forælder kan påvirke et barn helt 
ind i voksenlivet. Begge bøger 
giver dog også håb og kan være 
med til at sætte billeder og ord på 
svære følelser. ”Med mine bøger 
vil jeg gerne skabe et rum for 
samtale om den angst, håbløshed 
og ensomhed, man kan føle efter 
et dødsfald i den nære familie,” 
fortæller Stine Reintoft, der som 
barn oplevede, at det var meget 
tabubelagt at tale om sin sorg, 
efter hun havde mistet sin far.

”Jeg håber, at børn, der har 
mistet et nært familiemedlem, vil 
kunne bruge mine bøger. Men jeg 
håber også, at børn og unge, der 
ikke selv har mistet, vil læse med 
for på den måde at få en bedre 
forståelse af, hvad børn i sorg går 
igennem. Mit håb er, at børn i sorg 
ikke skal føle, at de står helt alene 
med de svære følelser.”

Stine har desuden været 
i kontakt med Det Nationale 
Sorgcenter, som har vist interesse 
for at formidle bøgerne til børn, 
der har mistet.
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 – med Stine Reintoft

STINE REINTOFT (f. 1973) er 
billedkunstner, illustrator og 
forfatter til billedbøgerne Farvel 
far i himlen fra 2020 og Helt farvel, 
som endnu ikke er udkommet. 
Hun er ligeledes kvinden bag 
de populære malebøger Quiet 
Please – Vi tegner …, som hun har 
lavet 14 forskellige af. Når Stine 
ikke laver bøger, maler hun. Hun 
er tilknyttet en række gallerier 
i København og i udlandet og 
udstiller regelmæssigt.
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Jeg håber, at børn, der har mistet et 
nært familiemedlem, vil kunne bruge 
mine bøger. Men jeg håber også, at 
børn og unge, der ikke selv har mistet, 
vil læse med for på den måde at få en 
bedre forståelse af, hvad børn i sorg 
går igennem.

Af Cecilie Bogh, forlagsredaktør og Master i børnelitteratur
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S
om barn elskede jeg at klatre i træer og lave bål i mosen nedenfor 
vores have, mens jeg legede, at jeg var Ronja Røverdatter. 
Derudover var jeg vild med at finde på historier, som jeg skrev 
med kreativ stavning og ”udgav” i et blad, jeg delte rundt til 

naboerne. Lige så højt som jeg holdt af min flugt ind i historiernes 
verden, lige så lidt holdt jeg af at gå i skole. Jeg var nemlig sen til at 
lære at læse og stavede som en brækket arm. Noget, der hurtigt fik min 
konservative dansklærer uden det store pædagogiske overskud til at 
opgive mig. 

Til mit held havde jeg en moster i Nordjylland, som ikke opgav. Hun 
var skolebibliotekar og kom hver eneste skoleferie rejsende med poser 
proppet med bøger fra sit skolebibliotek. Jeg blev kaldt ind fra mosen, 
og hun læste højt, mens jeg med beskidte negle pegede i teksten. Senere 
lavede hun book talks, så bøgernes universer åbnede sig, og jeg blev 
grebet. På den måde blev jeg alligevel en kompetent og ihærdig læser.

Min dansklærer fulgte mig helt fra 1. til 9. klasse og opdagede vist 
aldrig, at jeg både fik styr på afkodning og nutids-r’er. Og på trods 
af hende blev jeg selv dansklærer. Da jeg på et tidspunkt underviste 
erhvervsskoleelever, mødte jeg desværre alt for mange af de unge, som 
følte sig opgivet. De troede, de var dumme, fordi de ikke havde fået styr 
på læsningen. Eleverne var dog ikke spor dumme, men manglede at lære 
nogle læsestrategier og få sig nogle gode læseoplevelser. Det sidste viste 
sig at blive det sværeste, for der var ikke mange bøger, de kunne vælge 
mellem. 

Det er ikke motiverende at læse, hvis man kun er henvist til bøger for 
yngre børn. Mit personlige hjerteblod er at arbejde for, at der bliver 
lavet kvalitetsbøger til børn og unge – uanset hvilket niveau de læser på. 
Hverken eleverne eller samfundet er tjent med, at vi efterlader en stor 
del af eleverne på perronen, hvis ikke de læser alderssvarende. Det kan 
få store konsekvenser for deres valg af uddannelse, tro på egne evner og 
chance for at blive gode læsere. Lette, alderssvarende bøger med et godt 
sprog og en fed handling kan være med til at gøre de unge til læsere  
– på trods. 

Af Cecilie Bogh, næstformand i IBBY Danmark, 

forlagsredaktør, læsevejleder og Master i 

børnelitteratur 


