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Nedslag i børnelitteraturforskningen 2 er den anden af en række artikel-
samlinger i Center for Børnelitteraturs skriftserie. Det er målet at ud-
sende en sådan artikelsamling én gang om året. I alt er der nu i cen-
terets skriftserie udkommet syv titler (se side 209).

Formålet med udgivelsen Nedslag i børnelitteraturforskningen er at
præsentere en større, fagligt funderet og interesseret offentlighed for
den nyeste nationale og internationale børnelitteraturforskning, bl.a.
med bidrag af forskere ved Center for Børnelitteratur.Nedslag i børne-
litteraturforskningen redigeres af en gruppe forskere ved Center for Bør-
nelitteratur: Nina Christensen, Tom Jørgensen, Anna Skyggebjerg og
Torben Weinreich (ansvarshavende). Forskningsassistent Anette Stef-
fensen har været redaktionssekretær.
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August 2001

Forord





Nedslag i Børnelitteraturforskningen udgives i ønsket om at bringe forsk-
ning i børnelitteratur ud til en bredere kreds. Med artiklerne i dette
nummer lægger redaktionen nogle af de centrale problemstillinger i
børnelitteraturforskningen frem til diskussion.

Den tyske litterat Hans-Heino Ewers artikel Børne- og ungdomslitte-
atur – litteratur i pædagogikkens tjeneste eller selvstændig digtekunst? om-
handler den tilbagevendende problematik om børnelitteraturens placering i for-
hold til begreberne pædagogik og litteratur. Ewers foreslår et mere nuanceret
blik på børnelitteraturen, bl.a. ud fra en forestilling om børnelitteraturens rolle i
(identitets)dannelsen.

To artikler, Bodil Kampps Komplekse narrationer – andre fortællinger
og Torben Weinreichs Den fortællende læser, diskuterer børnelittera-
turens egenart i forhold til læseren. Kampp fremlægger et begrebs- og
analyseapparat på narratologisk grundlag med Louis Jensens Nøgen
som analyseeksempel. Analysemetodens anvendelighed i folkeskolens
litteraturundervisning diskuteres. I Weinreichs artikel sammentænkes
en række teoretiske områder – semiotisk teori, kaosteori, kognitions-
teori og psykoanalytisk inspireret fortælleteori – med henblik på at
diskutere mødet mellem tekst og læser. Også her sættes disse overve-
jelser ind i en litteraturpædagogisk kontekst.

Genrestudier danner udgangspunkt for tre artikler: Niels Dalgaards
Afgrund og grønne pletter – dystopi og modutopi i science fiction for unge,
Anna Skyggebjergs Den fantastiske fortælling i børnelitteraturteoretisk belys-
ning og Anette Steffensens Astrid Lindgrens eventyrform. Niels Dalgaard
analyserer nyere dansk og udenlandsk science fiction for unge og pe-
ger herigennem på science fiction genrens kompleksitet og aktualitet.
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