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Forord

Børnelitteratur i
 sprogundervisningen

Sprogforum har tradition for med mellemrum i et temanummer at sætte litteratur-
pædagogikken inden for fremmed- og andetsprog på dagsordenen. Senest var det
nr. 21 om Litteratur og film og nr. 33 om H.C. Andersen i sprogundervisningen der
– ud over de spredte artikler om litteraturpædagogik i andre temanumre – fokuse-
rede på litteraturens særlige force, muligheder og udfordringer i sprogundervisnin-
gen.

Med nærværende temanummer fremhæver vi for første gang særligt børnelitteratu-
ren, dvs. børne- og ungdomslitteraturen, i sprogundervisningen. Flere forhold har
ført til at vi har taget dette emne op, ikke mindst en stigende interesse for emnet
blandt undervisere – en interesse som dog kun i mindre omfang afspejles i forsk-
ning og forskningsformidling inden for netop børnelitteratur i fremmedsprogs- og
andetsprogsundervisningen.

Men hvorfor nu udskille børne- og ungdomslitteraturen som noget særligt? Nogle
vil mene at det er spørgsmålet hvordan, i hvor høj grad og i hvilken henseende bør-
nelitteratur adskiller sig fra ‘voksenlitteratur’; andre vil mene at der bare er tale om
en konstruktion skabt igennem tiden for at adskille litteratur for børn og unge på
grundlag af målgruppens alder. Børnelitteraturen finder i dag større og større aner-
kendelse som netop litteratur; dvs. lighederne fremhæves i højere grad end forskel-
lene i en tid hvor den didaktiske ‘pegefinger-litteratur’ fra fordums tid for længst er
passé. Receptionen af børnelitteraturen og de kontekster den indgår i, diskuteres
dog stadig i høj grad. Hvor meget tilpasses sprog og indhold i forhold til alders-
gruppen ud fra forfatterens forestillinger om hvad børnene kan klare og forstå; hvor
meget tænker forfatteren på dette, mens han eller hun skriver? Astrid Lindgren
advarer mod at børnelitteraturen mister kontakten med kunsten: “Jeg må føle, at
det flyder, som det skal. Jeg skriver om og om igen, fjerner unødvendige ord, så det
klinger bedre. Og så skriver jeg sådan, som jeg selv vil have bogen skulle være, hvis
jeg selv var barn. Jeg skriver til barnet i mig selv. Jeg tænker aldrig, at nu vil jeg
skrive, så de små børn, som skal læse det her, får det sjovt, jeg tænker i det hele taget
slet ikke på dem, når jeg skriver. Jeg skriver for min egen fornøjelses skyld.” (Lind -
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gren, Astrid & Strömstedt, Margit: Astrid Lindgrens Klogebog. Kbh.: Gyldendal,
1997, s. 39).

Spørgsmålet om hvad og hvor meget der er didaktik, og hvad der er æstetik, rejses
stadig – sideløbende med spørgsmålet om hvorvidt didaktik og æstetik egentlig
behøver at udelukke hinanden. Billedbogen har i de sidste årtier udviklet sig til en
kompleks kunstart hvor indhold og billede går hånd i hånd. Flere og flere børne-
bøger henvender sig i lige så høj grad til voksne som til børn. Og har den gode for-
tælling for børn ikke altid kunnet læses med stort, om end forskelligt, udbytte af
både den voksne og barnet? Indeholder den gode historie ikke altid flere lag med
appel til den enkelte læser, til både barnet og den voksne?

For at få svar på disse spørgsmål har vi bedt Nina Christensen, lektor og leder af
Center for Børnelitteratur, om i en kort indledningsartikel til dette temanummer
at redegøre for diskussionen om forskelle mellem børnelitteratur og ‘voksenlitteratur’.

Fra sprogunderviserens side eksisterer der ofte nogle mere eller mindre indlysende
pædagogiske begrundelser for inddragelsen af specielt børnelitteratur i undervis-
ningen – begrundelser der peger ud over de almene argumenter for at inddrage lit-
teratur generelt i undervisningen, men som samtidig bunder i dem. En af disse
begrundelser er at elevernes motivation for at gå ind i det sproglige er højere hvis
de arbejder med børne- og ungdomslitteratur, netop fordi børne- og ungdomslit-
terære tekster indholdsmæssigt formodes at være mere tilpassede til elevernes inter-
esser. En anden begrundelse er at der ligger en forventning om et enklere sprog der
er lettere tilgængeligt for en elev der lærer et fremmedsprog. I denne akse hvor det
indholdsmæssige og det sproglige skal mødes, er der imidlertid – når vi taler om
børnelitteratur i sprogundervisningen – en forskydning, idet elever der skal lære et
fremmedsprog, jo er ældre end de børn bøgerne ofte er skrevet til. Med andre ord
er eleven – i hvert fald når vi taler om tysk eller fransk – ikke nået så langt at han
kan kaste sig over en ungdomsroman skrevet for de 13-15-årige, når han måske
først for nylig er begyndt at lære sproget. Men i denne forskydning kan andre ele-
menter spille en rolle, f.eks. illustrationerne som har betydning i vekselvirkningen
mellem sproglig formidling og ikke-sproglig, billedlig formidling samt hvordan
denne vekselvirkning spiller ind på den sproglige forståelse. Andre faktorer af
betydning er f.eks. hvordan den børnelitterære sproglige leg med rim og rytme ind-
virker på hukommelse og sprogglæde, eller hvordan den genremæssige forhåndsvi-
den som eleverne har fra danskundervisningen, spiller ind. Også kulturelt betin-
gede forskelle i perception og fortolkning af vekselspillet mellem tekst og illustra-
tion og øgede muligheder for kulturforståelse via børnebogens skildringer af barn-
dom, skoleliv og opvækst etc. er væsentlige elementer at forholde sig til, når man
begiver sig ind i fremmedsprogede børnebøgers univers.

Der er ingen tvivl om at fremmedsprogspædagogisk forskning med hensyn til lit-
terære tekster i sin oprindelse var inspireret af den modersmålsorienterede littera-
turpædagogik, men at særlige forhold der har at gøre med aldersgruppe, færdighe-
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