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 Forskningsprojekter vedrørende 
genreformationer i tekster for børn 

 Refleksioner over det udvidede tekstbegreb i 
børnelitteratur- og literacyforskning 

 Varför läsa litteratur? (Magnus Person 2009) 
 Nyt forskningsprojekt om fiktionsbegreber i 

danskundervisningen: Undersøgelse af 
tekstgrundlaget i fiktionsundervisningen på 
mellemtrinnet gennem screening af 
undervisningsmaterialer, CFU-bestande, udlån 
og interviews 



 Danskfaget er gradvist udvidet, og mange 
diskussioner handler om angsten for at 
spænde for vidt. 

 Ser man på bekendtgørelserne er der siden 
1960 sket meget store udvidelser, også i 
forhold til, hvilket tekster der kan inddrages.  

 I Den blå betænkning nævnes børnelitteratur 
for første gang som undervisningsstof.  

 Litteratur for børn kan inddrages i ”begrænset 
omfang” og ”i egnede uddrag”.  



 I dette projekt er der særligt fokus på 
mellemtrinnet. 

Fokus er på indhold og ikke på 
mediemæssig bredde, selvom de to 
forhold ikke helt kan adskilles. 

Antagelse: Konsulenter og dansklærere 
har et andet tekstbegreb end eleverne, 
hvilket giver en utilsigtet kløft mellem 
skole og fritid og forhindrer synergi.  



Er børnelitteratur lig skønlitteratur for 
børn (Weinreich/Nikolajeva)? 

Er børnelitteratur lig ordkunst med 
barnet som indskrevet læser (Kampp)? 

Er børnelitteraturens billedbøger 
nødvendigvis narrative (Christensen)? 

Er børnelitteratur også faglitteratur, 
tegneserier, sangbøger, aviser o.a.? 
 



 Rebecca Bach-Lauritsen: Veronika lyder som harmonika. Høst, 2011 
 Tina Sakura Bestle: Papirdrengen. Gyldendal, 2010 
 Cecilie Eken: Den blinde konge. Høst, 2011 
 Bent Haller: En tordenagtig forelskelse. Høst, 2011 
 Katrine Marie Guldager: Anton og sorgens pil. Illustreret af Kirsten 

Raagaard. ABC, 2008 
 Mads Heinesen: Jeg er modig: indtil bladene en dag forsvinder. Illustreret af 

Lars Vegas Nielsen. Høst, 2011  
 Bo Holmberg: Alice hver anden uge . Oversat fra svensk. Illustreret af Stine 

Illum. Forum, 2011 
 Oscar K.: Pigen og drengen, Nicolai og stregerne og Hamid med ørerne (i 

serien Forbudt for børn). Illustreret af Dorte Karrebæk. Gyldendal, 2011 
 Oscar K. og Dorte Karrabæk: Lejren. Gyldendal, 2010 
 Lene Kaaberbøl: Vildheks: Ildprøven. Alvilda, 2011 
 Peter Mouritzen: Ævlehovede. Man kan vel selv fortælle. Illustreret af Otto 

Dickmeiss. Alfa, 2011 
 Manu Sareen: Hvad fætter gør er altid det rigtige. Illustreret af Rasmus 

Bregnhøi. Politiken, 2010 
 Shaun Tan: Udkantsfortællinger. Oversat fra engelsk (Australien). ABC, 2010 
 Kim Fupz Aakeson: Paradis. Illustreret af Camilla Slocinka. Gyldendal, 2011 
 Skrædder i helvede (antologi). Dansklærerforeningens forlag, 2011 

 



Overvægt af anerkendte forfattere og 
prisvindere i æstetiske kategorier (KUM-
prisvindere) 

Mange forfatterskaber, som uofficielt er 
kanoniseret i undervisningsmaterialer 

Mange tabuoverskridende og 
stileksperimenterende bøger 

Få oversatte bøger 
Få populærlitterære titler 
Relativt snæver definition af litteratur 

 



Foretrukne genrer blandt 9-12 årige er 
(stadig) fantasy og humor 

Børn læser serier og især drenge læser 
emneorienteret (Reinholdt Hansen 2012) 

Danske børn læser både skønlitteratur, 
informerende tekster og tegneserier i 
fritiden, men de har mindre bredde end 
fx de finske børn (PIRLS 2011) 

21% læser ikke i fritiden (PIRLS 2011) 
 



  
 

Eksempler på tidligere Orlaprisvindere 



 
 Steffen Gronemann, f. 

1980 
 Forlaget Turbulenz 
 Speciale i populære 

fagbøger, især 
fodboldbøger 

 Serien ALT om består 
af bl.a. 
spillerbiografier og 
klubbiografier 

 Indstillet til Orla-
prisen 2012 



 Biografi/hagiografi 
 Livshistorie-

perspektiv 
 Forestillingen om 

kausalitet 
 Forestillingen om 

individets dannelse i 
mødet med ydre og 
indre modstand 

 Sammensat 
hovedkarakter 
 
 



Flere fortællelag og skiftende 
fortælleperspektiv 

Akronologi, prolepser og analepser 
 Intertekstuelle referencer (til bl.a. 

fodboldfortællinger og til eventyr) 
Billedrigt sprog (neologismer/originale 

metaforer) 
Metakommentarer 
 

 



 Kompleksiteten afhænger af øjnene, der ser. 
 Elevernes egne tekstpræferencer bør IKKE pr. 

automatik negligeres eller afvises som 
uinteressante. 

 Børnelitteraturens bredde bør både være 
repræsenteret i skolebiblioteket og i 
undervisningen. 

 Det vil være hensigtsmæssigt for elevernes 
almene dannelse og for deres 
kompetencetilegnelse at blive præsenteret for 
et bredt tekstudvalg (PIRLS 2011).  
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