
Hva er god sakprosa for barn?  

 
En undersøkelse av tre oversatte og fire 

prisnominerte norske bildebøker 

 
Kaja Bjølgerud 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteratur og 

språk i Lektorprogrammet 

 
Institutt for lingvistiske og nordiske studier 

 
UNIVERSITETET I OSLO  

 
Mai 2016 

 

 

 

 



 

 

i 

 

  



ii 

 

Hva er god sakprosa for barn? 

 En undersøkelse av tre oversatte og fire prisnominerte norske bildebøker. 

 

  



 

 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Kaja Bjølgerud 

2016 

Hva er god sakprosa for barn? En undersøkelse av tre oversatte og fire prisnominerte norske 

bildebøker 

Kaja Bjølgerud 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

http://www.duo.uio.no/


iv 

 

Sammendrag 

Gjennom analyser av tre bestselgende og fire prisnominerte bildebøker har jeg undersøkt 

hvordan vi kan vurdere hva som er god sakprosa for barn. Jeg diskuterer to ulike 

sakprosaforståelser for å se på hvordan vi kan analysere sakprosa for barn på en måte som får 

frem dens egenart. Med utgangspunkt i Rolf Pippings sakprosaforståelse fra 1938 og Johan 

Tønnessons fra 2012 undersøker jeg om det finnes noen egenskaper ved de utvalgte bøkene 

som både er spesielt sakprosaiske og spesielt gode.  

Videre lager jeg en analysemodell der hensikten er å undersøke hvordan vi kan analysere 

sakprosa for barn på en måte som får frem sakprosaens egenart. Her kombineres elementer fra 

sakprosaanalyse og barnebokanalyse.  

Jeg har gjort tre funn som jeg mener belyser dette temaet.  

1. De prisnominerte norskproduserte bøkene formidler en mer troverdig fagkunnskap enn 

de bestselgende oversatte. 

2. Å se på de retoriske bevismidlene i barnebokanalyse tilfører bevissthet rundt de 

virkemidlene som blir brukt for å styrke bokens troverdighet som sakprosa. 

3. Sakprosa for barn blir noe eget, der både saken og hvordan den formidles er viktigere 

enn virkelighetsforankringen. 

Dette viser at vi kan snakke om hva som er god sakprosa for barn ved å se på de retoriske 

bevismidlene i teksten i kombinasjon med bildebokanalyse. Sammenlignet med Tønnessons 

sakprosadefinisjon bidrar Pippings forståelse av sakprosa, der den blir definert som en stilart, 

til et klarere begrep om hva som er god sakprosa. 
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Forord 

Som seg hør og bør skal noen takkes for at denne oppgaven faktisk har blitt til. 

Til veileder Johan Tønnesson, takk for at du har hatt tid til meg og tro på meg! Du har 1000 

mulige innfallsvinkler til enhver utfordring, og når jeg har sett problemer har du bare sett 

spennende nye muligheter. Uansett hva problemet er, så kan det alltid løses med en tabell. 

Takk til Ida Seljeseth for gratis kakaokaffe og inspirerende diskusjoner. Uansett hva 

problemet er så kan det alltid løses med en modell. 

Takk til Elisabeth Mong-Nybo, for rådgiving, kaffe og knallgode samtaler, både tilknyttet 

sagnomsuste ammetirsdag, men kanskje helst til hverdags. Og til alle andre inspirerende 

venner, både på og utenfor Blindern, jeg kommer til å savne de lange (og etter hvert korte og 

effektive) lunsjene. Uansett hva problemet er, så hjelper det at vi alle føler det samme! 

Takk til hele familien for gode råd, avlasting og motiverende samtaler. Og spesielt til mamma 

og pappa som har gitt meg tro på at jeg kan klare alt det jeg vil.  

Kjære Mats, som heier meg av gårde hver morgen! Takk for at du vil, og takk for at du får 

ting til å føles så lett. Støter vi på et problem, lager vi bare en formel ut av det! 

Hjalmar og Henny, dere gjør alt så gøy! Takk for alt dere gir meg hver eneste dag! Uansett 

hva problemet er, så løser det seg med en klem! (Og jeg lover, nå skal vi begynne å lese 

eventyr igjen!) 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

vii 

 

Innholdsfortegnelse 

 

1. Innledning 1 

2. Teori og metode 4 

2.1 Sakprosadefinisjoner 4 

2.2 Rolf Pippings sakprosaforståelse 4 

2.3 Johan Tønnessons sakprosabegrep 9 

2.4 Faktabok eller fagbok, ulike former for sakprosa for barn 12 

2.5 Er det et kunstig skille? 14 

2.6 Analysemodell: Materialitet, paratekst, ikonotekst, bevismidlene, høytleser, 

modelleser 15 

3. Materiale: tre bestselgende og fire prisnominerte bildebøker 23 

3.1 Brageprisen 23 

3.2 Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur 24 

3.3 Boklistene fra Bokhandlerforeningen 24 

4. Analyse 25 

4.1 Dyrenes verden. Spørsmål og svar. 25 

4.2 Isbjørnen 34 

4.3 Onkel Arne. Moderne fiskerier 44 

4.4 Nysgjerrig på Edderkopper 55 

4.5 Dinosaurer 63 

4.6 Gjøken 75 

4.7 Bondegården 87 

5. Første funn: De prisnominerte norskproduserte bøkene formidler en mer troverdig 

fagkunnskap enn de bestselgende oversatte 96 

5.1 Teksttypene synliggjør hvordan fagstoffet blir formidlet 97 

5.2 Tekstene skaper gjenkjennelige referanser 99 

5.3 Tilrettelegging for høytlesing skaper bedre formidling 100 

5.4 Synliggjøring av kildene styrker fagstoffets troverdighet 101 

6. Andre funn: Å se på bevismidlene i barnebokanalyse tilfører bevissthet rundt de 

virkemidlene som blir brukt for å styrke bokens troverdighet som sakprosa 102 

6.1 Etos gir leseren grunn til å tro at det som står er direkte ytringer om virkeligheten 102 

6.2 Patos skaper engasjement for fagstoffet 104 



viii 

 

6.3 Logos får fagstoffet til å fremstå som sannsynlig 105 

7. Tredje funn: Sakprosa for barn blir noe eget, der saken og hvordan den formidles 

er viktigere enn virkelighetsforankringen 106 

7.1 Er teksten tilpasset målgruppen, så saken blir presentert så klart og presist som 

mulig? 106 

7.2 Er hensikten med denne boken å formidle saken? 107 

8. Videre forskning 109 

9. Litteraturliste 110 

Vedlegg 1: Bokliste fra bokhandlerforeningen 2007 116 

Vedlegg 2: Bokliste fra bokhandlerforeningen 2011 117 

Vedlegg 3: Bokliste fra bokhandlerforeningen 2014 118 

Vedlegg 4: Spørsmål fra dyrenes verden 119 

 

 

  



 

 

ix 

 

Tabelloversikt: 

 

Tabell 1. De fire teksttypene (Berge, 1990, s. 83), tabell hentet fra Seljeseth (2013) ............. 13 

Tabell 2 Analysemodell sakprosa for barn. .............................................................................. 15 

Tabell 3 Samspill mellom ord og bilde, basert på Nikolajeva (2000, s.22) ............................. 18 

Tabell 4 Fordeling av reelle, jakt-trofé og kunstige spørsmål på tre tilfeldig oppslag. Se 

vedlegg 4 .................................................................................................................................. 28 

 

Figuroversikt: 

Figur 1 Forside Dyrenes verden. .............................................................................................. 26 

Figur 2 Forside Isbjørnen. ........................................................................................................ 35 

Figur 3 Utsnitt fra oppslag s. 16-17, Isbjørnen. Er det bilde av et pustehill, en ringselhule eller 

et ynglehi? ................................................................................................................................ 37 

Figur 4 Forside Onkel Arne. Moderne fiskerier. ...................................................................... 46 

Figur 5 Utsnitt fra oppslag s. 8-9, Onkel Arne. Moderne fiskerier. «En not så stor som tretti 

fotballbaner». ............................................................................................................................ 48 

Figur 6 Forside Nysgjerrig på edderkopper. ............................................................................ 57 

Figur 7 Utsnitt fra oppslag s. 28-29, Nysgjerrig på edderkopper. "Rett i nettet". .................... 58 

Figur 8 Forside Dinosaurer ...................................................................................................... 65 

Figur 9 Utsnitt fra oppslag s. 50-51, Dinosaurer. "Steiner i magen" ....................................... 66 

Figur 10 Utsnitt fra oppslag s. 18-19, Dinosaurer. Med barnet som målestokk. ..................... 68 

Figur 11 Forside Gjøken. ......................................................................................................... 77 

Figur 12 Oppslag s. 12-13, Gjøken. «I mange reir er det fullt av unger». ............................... 78 

Figur 13 Utsnitt fra oppslag s. 38-39, Gjøken. «Vi skulle gjerne visst enda mer». ................. 83 

Figur 14 Forside Bondegården. ................................................................................................ 89 

Figur 15 Utsnitt fra oppslag s. 5-6, Bondegården. «Hvem flere er det som bor på 

bondegården?» ......................................................................................................................... 90 

Figur 16 Etos i høytlesningssituasjonen ................................................................................. 109 

file:///C:/Users/Kaja/Dropbox/Masteroppgave/06.05.docx%23_Toc450318393
file:///C:/Users/Kaja/Dropbox/Masteroppgave/06.05.docx%23_Toc450318393
file:///C:/Users/Kaja/Dropbox/Masteroppgave/06.05.docx%23_Toc450318394
file:///C:/Users/Kaja/Dropbox/Masteroppgave/06.05.docx%23_Toc450318395
file:///C:/Users/Kaja/Dropbox/Masteroppgave/06.05.docx%23_Toc450318396
file:///C:/Users/Kaja/Dropbox/Masteroppgave/06.05.docx%23_Toc450318396
file:///C:/Users/Kaja/Dropbox/Masteroppgave/06.05.docx%23_Toc450318397
file:///C:/Users/Kaja/Dropbox/Masteroppgave/06.05.docx%23_Toc450318398
file:///C:/Users/Kaja/Dropbox/Masteroppgave/06.05.docx%23_Toc450318398
file:///C:/Users/Kaja/Dropbox/Masteroppgave/06.05.docx%23_Toc450318399
file:///C:/Users/Kaja/Dropbox/Masteroppgave/06.05.docx%23_Toc450318400
file:///C:/Users/Kaja/Dropbox/Masteroppgave/06.05.docx%23_Toc450318401
file:///C:/Users/Kaja/Dropbox/Masteroppgave/06.05.docx%23_Toc450318402
file:///C:/Users/Kaja/Dropbox/Masteroppgave/06.05.docx%23_Toc450318403
file:///C:/Users/Kaja/Dropbox/Masteroppgave/06.05.docx%23_Toc450318404
file:///C:/Users/Kaja/Dropbox/Masteroppgave/06.05.docx%23_Toc450318406
file:///C:/Users/Kaja/Dropbox/Masteroppgave/06.05.docx%23_Toc450318407
file:///C:/Users/Kaja/Dropbox/Masteroppgave/06.05.docx%23_Toc450318408
file:///C:/Users/Kaja/Dropbox/Masteroppgave/06.05.docx%23_Toc450318408
file:///C:/Users/Kaja/Dropbox/Masteroppgave/06.05.docx%23_Toc450318409




 

 

1 

 

1. Innledning 

På NRK.no 26.november 2015 ble en rekke litteraturkjennere intervjuet under overskriften «– 

Markedet skriker etter flere og bedre sakprosabøker for barn og ungdom» (Espevik, 2015). 

Bibliotekar og barnebokforfatter Anniken Bjørnes «mener mange av de oversatte bøkene er 

av dårlig kvalitet, og oppfordrer forlagene til å satse mer på norsk sakprosa.» (Espevik, 2015) 

Denne debatten har fortsatt, og på den faglitterære årskonferansen arrangert av Norsk 

faglitterær forfatter- og oversetterforening i mars 2016 ble det avholdt et eget seminar om 

sakprosa for barn og unge, der problemstillinger som «Hvorfor gis det ikke ut flere norske 

sakprosabøker for barn?» ble tatt opp (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, 

2016b). Videre ser vi at det er et gjennomgående tema at det blir utgitt langt flere utenlandske 

barnebøker enn norske (Larsen, 2016; Staude & Nytrøen, 2016). Problemstillingen i disse 

artiklene er at «norske barn trenger flere bøker fra sin egen virkelighet» (her sitert fra en 

uttalelse av barnebokforfatter Arne Svingen) (Staude & Nytrøen, 2016) 

Som tobarnsmor har jeg etter hvert blitt god kjent med ulike former for sakprosa for barn, 

spesielt den sakprosaen som handler om dinosaurer. Jeg har sett klaffebøker, utbrettsbøker, 

pop-up-bøker og leksikon, men den boken vi alltid kommer tilbake til er likevel den samme 

dinosaurboken: Det var en gang… massevis av dinosaurer (Sheppard, 2012). Dette er en 

svensk dinosaurbok, som ikke har andre former for aktivisering enn å la seg fascinere av de 

ulike dinosaurgjengene som var her på Jorda lenge før oss. Men hva er det egentlig som gjør 

at noe sakprosa for barn er god og noe ikke fenger i det hele tatt?  

I Norge har vi spesielt to priser som henger høyt når det gjelder å anerkjenne god norsk 

barnelitteratur, Brageprisen og Kulturdepartementets priser for barn og unge. Den sistnevnte 

har en egen pris bare for fagbøker for barn. Ivo de Figueiredo har kritisert fagbokprisen til 

Kulturdepartementet fordi juryeringskriteiene for sakprosa tar utgangspunkt i om boken er av 

«faglitterær og visuell kvalitet» (Norsk barnebokinstitutt, 2015) 

«Er ikke sakprosa for unge litteratur? ‘Fagbokprisen’ - er ‘fagbøker’ dekkende for 

all sakprosa som utgis for barn og unge? ... … Skal vi tro NBI [Norsk 

barnebokinstitutt som deler ut Kulturdepartements priser] er altså litterær kvalitet 

forbeholdt fiksjonslitteratur, mens sakprosaens verdi begrenser seg til 

‘tilrettelegging’, hva nå det er.» (de Figueiredo, 2015).  
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Ivo de Figueiredo stiller i sitatet ovenfor spørsmål ved hvorfor ikke sakprosa skal vurderes ut 

fra litterær kvalitet. Sånn som juryeringskritereine er i dag, skal juryen vurdere bøkene ut fra 

om de er faglig tilrettelagt. Det ledet meg videre til å ville undersøke om det faktisk er sånn at 

prisvinnerne er de beste på tilrettelegging, eller er de vinnere fordi de også har en litterær 

kvalitet? Eller kan det tenkes at god tilrettelegging er avhengig av god litterær kvalitet?  

Ettersom jeg jobbet med denne problemstillingen, kom jeg frem til et enda viktigere spørsmål: 

hva er egentlig sakprosa? For å kunne snakke om hva som er god sakprosa er det 

nødvendigvis også viktig med en forståelse av hva sakprosa er. Johan Tønnesson definerer 

sakprosa som «tekster som adressaten har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om 

virkeligheten» (Tønnesson, 2012), men denne definisjonen gir lite grunnlag for å si noen om 

hva som er god sakprosa. I tillegg gir det også en enda vanskeligere oppgave knyttet til å si 

noe konkret om barns virkelighetsforståelse. Å adressere en tekst til et barn består dermed 

også av å definere barns virkelighetsforståelse. Hvordan skal et barn kunne skille mellom hva 

som er direkte eller indirekte ytringer om virkeligheten? Hva er det som egentlig skiller en 

bok om drager fra en bok om dinosaurer? Claus Detlef hevder i sin bok Bogen om sagprosa at 

«barn under 5-6 år vil normalt slet ikke kunne skelne mellem fiktion og sagprosa» (Detlef, 

1988, s. 6). Dette er ikke en påstand jeg vil si meg helt enig i, men den belyser likevel et syn 

på hvordan sakprosa for barn kan forstås. 

Så, i stedet for å se på hva vi definerer som god sakprosa, har jeg prøvd å se på hvordan vi 

kan vurdere god sakprosa. Problemstillingen min er dermed:  

Hvordan kan vi vurdere hva som er god sakprosa for barn? 

Jeg har jobbet med noen forskningsspørsmål avledet fra denne problemstillingen: 

- Hvilken forståelse av sakprosabegrepet er hensiktsmessig når det skal anvendes på 

sakprosa for barn? 

- Hvordan kan vi analysere sakprosa for barn på en måte som får frem sakprosaens 

egenart? 

Tønnessons definisjon omtaler sakprosa som et kulturelt fenomen, noe ikke-essensielt; «Å 

begripe sakprosa er å forstå den i sin sammenheng», mener Tønnesson (2012, s. 31). Jeg 

ønsker meg en mer essensiell forståelse av hva sakprosa er, og går derfor i denne oppgaven 

tilbake til sakprosabegrepets utgangspunkt, Rolf Pippings sakprosaforståelse fra 1938, som 

prøver å definere sakprosa som en stilart. Med denne som utgangspunkt og med Tønnessons 
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definisjon i bakhånd har jeg i et utvalg bøker prøvd å se om det finnes noen egenskaper ved 

disse tekstene som både er spesielt sakprosaiske og spesielt gode.  

For å velge et representativt utvalg av bøker har jeg en blanding av enten nominerte eller 

prisvinnende norske bøker, heretter kalt «prisnominierte bøker», og bestselgende oversatte 

bøker. Det jeg finner når jeg analyserer disse bøkene, og sammenholder de med de ulike 

forståelsene av sakprosa, er at hvordan fagstoffet blir formidlet – om det fremstår som 

troverdig – er en viktig del av kvaliteten på sakprosa for barn. For å se på hvilke virkemidler 

som blir brukt for å gjøre en tekst troverdig, finner jeg videre at ved å bruke både elementer 

fra retorikken og fra bildeboksanalyse, skapes en helhetlig analyse av sakprosabøker for barn. 

Det tredje og siste funnet er at Pippings sakprosaforståelse ikke er så (ut)datert1 som blant 

annet Tønnesson skal ha det til.  

 

                                                 
1 Jf. Tønnessons vurdering av Pippings sakprosaforståelse i Hva er sakprosa (Tønnesson, 2012, s. 20). 
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2. Teori og metode 

2.1 Sakprosadefinisjoner 

Jeg skal i dette kapittelet undersøke sakprosabegrepet med utgangspunkt i to ulike 

definisjoner: Rolf Pippings definisjon fra 1938 og Johan Tønnessons definisjon fra 2008 

(2012). Jeg vil se på hvordan vi forstår og har forstått sakprosabegrepet, og om disse 

forståelsene kan overføres til sakprosa for barn. Jeg skal starte med å se på Pippings 

sakprosabegrep. Som det vil fremkomme, mener jeg at Pippings forståelse av sakprosa har 

vært utsatt for en for streng lesning. Deretter vil jeg gå nærmere inn på Tønnessons definisjon. 

Til slutt vil jeg se på hvilke begreper som blir brukt for å omtale sakprosa for barn. I tillegg 

diskuterer jeg om skillet mellom faktabok og fagbok, slik det blir presentert av blant annet 

Nina Goga (2009) og Morten O. Haugen (2014), er et relevant skille i denne oppgaven. 

2.2 Rolf Pippings sakprosaforståelse 

Rolf Pipping introduserte begrepet sakprosa i en artikkel i Finsk Tidskrift fra 1938. I første del 

av artikkelen presenterer Pipping en teori hvor en ytring forstås i forhold til fire 

utenomspråklige faktorer: den talende (A), tilhøreren (B), saken (C) og språket (D). Den 

talende meddeler et saksforhold gjennom språket (fra sak til språk), som tilhøreren må forstå 

(fra språk til sak). I den andre delen anvender han språkteorien for å klassifisere ulike stilarter, 

og han skriver dette om sakprosa: 

Vi finna alltså, om vi fråga efter talfaktorernas roll i den objektiva framställningen, 

att det är A:s förhållande till C, till ämnet, som ger stilarten dess prägel; och dette 

förhållande är – eller bör vara – renodlat sakligt. Men därav följer, om vi fråga 

efter talfaktorernas inbördes vikt, att ämnet är den viktigaste faktorn, ty strävande 

till objektivitet innebär ju ingenting annat än en strävan till sanning, d. ä. ett försök 

att komma till en uppfattning som stämmer med verkligheten. A ställer sig själv i 

underordnat förhållande till saken. (Pipping, 1938, s. 272) 

Pipping overfører, som vi ser, faktorene han har hentet fra språkteorien til sakprosa. Det er 

saken som er den viktigste av faktorene når det kommer til stilarten sakprosa og det er 

forfatterens forhold til denne, som gir sakprosa sitt preg. Når en forfatter skriver om en sak, er 
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det med et mål om å fremstille den på en måte som sammenfaller med virkeligheten, og 

fremstillingen bør derfor være så objektiv som mulig, hevder Pipping.   

2.2.1 Ulike utløsningsbehov 

Videre forklarer Pipping hvordan den objektive stilarten innebærer at en sak skal behandles 

for sakens egen skyld, med et så klart og presist uttrykk som mulig.  

Den objektiva stilarten är i grunden en enda. Den innefattar varje framställning där 

en sak behandlas för sakens egen skull – från ett matematiskt bevis till ett recept i 

en kokbok. Denna stilart företer naturligtvis växlingar, beroende på de høgre eller 

lågre intellektuella krav som innehållet ställer på författaren, og även – nogot 

varom det inledningsvis var fråga – beroende på ämnets beskaffenhet, i det att 

varje ämne kräver ett speciellt teckensystem för den speciella delen av sitt innehåll, 

alltså sin särskilda terminologi: matematiken såväl som filologien, estetiken såväl 

som kokkonsten. Men skälet är alltid det samma: kravet på största möjliga 

precision och konsekvens i uttrycket. Dessa varitationer inom den objektiva 

stilarten sakna därför principiellt intresse. (Pipping, 1938, s. 272) 

Det er forholdet mellom forfatteren og saken som er utgangspunkt for den objektive stilarten. 

Skal man videre vurdere denne relasjonen, må man ifølge Pipping alltid se på hva som driver 

forfatteren til å ytre seg. Forfatteren kan ha to hovedtyper av relasjoner til emnet og leseren: et 

intellektuelt utløsningsbehov eller et emosjonelt utløsningsbehov.  

Det intellektuelle utløsningsbehovet oppstår gjennom en spontan teoretisk interesse der 

forfatteren har til hensikt å formidle sine tanker om et saksforhold.  

Det intellektuella utlösningsbehovets stilart är den objektiva framställningstypen. 

Den betjänar sig naturligtvis av prosan. Mest renodlad möter den oss i den 

vetenskapliga behandlingen av ett ämne. Här kommer allt an på sak. Känslouttryck 

äro principiellt uteslutna. De höra intet till ämnet, ty de representera ett 

förhållningssätt som avviker från den strävan till objektivitet varav forskningen bör 

präglas. Någonting motsvarande gäller de hänsyn författaren må taga till sin 

publik. Dessa hänsyn måste underordnas framställningens sakliga syfte. (Pipping, 

1938, s. 272)  

Ifølge Pipping er den objektive fremstillingstypen det intellektuelle utløsningsbehovets stilart. 

Saken behandles for sakens egen skyld, og uten hensikt om å påvirke i noen retning. En 

oppskrift i en kokebok er der først og fremst for å formidle hvordan man lager akkurat den 
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retten. Den mest rendyrkede formen av den objektive stilart er den vitenskapelige 

behandlingen av et emne, der følelsesuttrykk er prinsipielt utelukket. 

Det emosjonelle utløsningsbehovet kommer til uttrykk for eksempel når en forfatter kan ha 

behov for å «slippe ut litt damp», altså ytre noe. Uttrykksbehovet tar utgangspunkt i 

forfatterens eget behov for å si noe, og ytringen skjer da først og fremst for forfatterens egen 

del. Et emosjonelt utløsningsbehov oppstår altså når talerens behov for å uttrykke noe er 

utgangspunktet for ytringen, og der både saken og tilhøreren/leseren er underordnet, eller ikke 

tilstedeværende i det hele tatt.  

I noen tilfeller er det tilhøreren som er overordnet fremstillingen av saken. Her kan hensikten 

være å drive agitasjon eller reklame, eller rett og slett å selge i store opplag. Pipping kaller 

dette en viljebetonet stil (Pipping, 1938, s. 273). Denne stilen har ikke nødvendigvis utspring i 

et utløsningsbehov overhodet. Fremstillingen kan likevel etterlikne for eksempel den 

objektive stilarten, og dermed forsøke å utgi seg for å være sakprosa. «Gränserna äro 

naturligtvis obestämda. Formen i en skrift med ett sakligt upplysningssyfte skiljer sig 

knappast alls från en utredning för sakens egen skull.» (s. 273) Det som kan skinne gjennom, 

er at det ikke er saken som er det overordnede i fremstillingen, og at hensynet til leseren vil 

vektes tyngre enn en presis fremstilling av saken dersom disse er i konflikt. 

2.2.2 Kjell Lars Berges kritikk av Pippings sakprosaforståelse 

I artikkelen Det vitenskapelige studiet av sakprosa (2001) diskuterer Kjell Lars Berge 

sakprosabegrepet til Pipping. Han forstår det på denne måten: «Sakprosa er tekster der språket 

og det tekstlig medierte ikke står i veien for/er støy i formidlingen av det tekstlig løsrevne 

«budskapet» så å si.» (Berge, 2001, s. 14). Utgangspunktet til Berge er den mest rendyrkede 

objektive fremstillingstypen, der det språklige ikke står i veien for saken. Der kommer, som vi 

har sett, alt an på sak, og følelsesuttrykk er prinsipielt utelukket. Dermed blir sakprosa en 

form for antiretorikk. Berge mener at det å innføre og kvalifisere dette sakprosabegrepet blir 

et ledd i en språklig renselsesprosess som til slutt innebærer en profesjonalisering av 

modelleserne. En modelleser er et leserforbilde i teksten som den som leser må kunne 

identifisere seg med for å forstå teksten på en relevant måte (Tønnesson, 2012, s. 110). En 

profesjonalisering av modelleseren betyr at de leserforbildene som blir skapt i teksten har høy 

kompetanse og stor kjennskap til terminologien innenfor det emnet som skrives om. Dette kan 

igjen føre til at teksten oppfattes utilgjengelig for alle de som ikke kan identifisere seg med 
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noen av disse kvalifiserte leserforbildene. Et resultat av dette kan da bli at for eksempel bare 

jurister kan lese juridiske dokumenter. 

I Berges forståelse av sakprosabegrepet til Pipping er det ikke rom for å tilpasse saken etter 

leseren. Enhver fremstilling av en sak må skje på den klareste og mest objektive måten som 

overhodet mulig. En bok om fugler vil ikke kunne tilpasses et barn, sånn som Bjørn Arild 

Ersland har gjort i Gjøken. I en bok om fugler vil både terminologien og forventninger til 

forkunnskaper være lik uavhengig av om leseren er voksen eller barn. Sakprosa for barn blir 

dermed en umulighet, forutsatt at ikke barnet skriver den selv, ut fra egne erfaringer.  

2.2.3 Språket må likevel tilpasses mottakeren 

Berges tolkning av Pipping kan fremstå som unødvendig streng. Med utgangspunkt i Pippings 

språkteori er det en nødvendighet at språket tilpasses ulike tilhørere. Henvender man seg til et 

barn, er det viktig at man tilpasser ordvalget etter barnets forutsetninger. Alle de 

utenomspråklige faktorene er til stede i enhver ytring, men det er den ulike vektingen av disse 

som gir preg til stilartene (Pipping, 1938, s. 268). Fremstillingen av gjøken i en barnebok 

krever et annet intellektuelt nivå enn den som fremlegges i den vitenskapelige artikkelen. 

Forfatteren må tilpasse språket sitt til saken, og mens man som ornitolog har én måte å 

beskrive fuglers utseende på, er det kanskje ikke den samme presisjon og terminologi som 

kreves når det skal beskrives i en sakprosabok for barn. I sakprosaen er det forfatterens 

forhold til saken som gir den sitt preg, men det betyr ikke at språket og leseren ikke er 

relevante for fremstillingen.  

Den vitenskapelige behandlingen av en sak er, sånn som Pipping presenterer den, ikke en 

fremvisning av hvordan all sakprosa bør være, men heller den mest rendyrkede formen av en 

objektiv stil. Så selv om en nøktern saklighet er å foretrekke i sakprosaen, er det ikke 

nødvendigvis sånn at det alltid er den beste fremstillingsformen. Skriver man en sakprosabok 

for barn, er det viktig at man tilpasser seg leseren. Hvis man ikke tilpasser, tilfredsstiller man 

ikke de kravene som ligger til grunn for den objektive stilart. Da kan man ende opp med bare 

å snakke til seg selv. Pipping sier selv at «Jag kan vara så uppfyld av den sak jag talar om, att 

jag frågar föga efter åhöraren. Talet fyller då huvudsakligen min tankes eller min känslas 

utlösningsbehov» (Pipping, 1938, s. 270). Når han ikke tar hensyn til tilhørerne sine, men 

presenterer en sak uten å tilpasse sitt publikum, er det hans eget emosjonelle utløsningsbehov 

som blir tilfredsstilt. Ytringen skjer ut fra et behov for å stille sine tanke- eller følelsesbehov. 

Dette kan dermed ikke regnes som sakprosa.  
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Ønsket om et konsekvent og presist uttrykk, en objektiv stilart, er det viktigste. Det må likevel 

ikke stå i et motsetningsforhold til å bruke noen form for følelsesuttrykk. Forfatteren skal 

riktignok streve etter en så objektiv fremstilling som mulig og ha hovedvekt på uttrykkets 

klarhet, «men det vore ett stort misstag att tro, att den sakliga prosan inte kan äga behag, eller 

att man i de subjektiva framställningsformerna utan skada kan sätta sig över kravet på 

klarhet» (Pipping, 1938, s. 275). Den saklige fremstillingen skal ikke bruke irrelevant pynt 

som kan forstyrre fremstillingen av saken, men det er dermed ikke sagt at den ikke likevel kan 

ha et språk som gjør den til en estetisk opplevelse. Dermed er det et krav at forfatteren 

ordlegger seg, bruker språket, på en måte som gjør at leseren kan forstå innholdet i saken så 

det fremstår klart. Det estetiske i sakprosa ligger først og fremst i dens klarhet, hevder 

Pipping. 

2.2.4 Sakprosa tilpasset barn 

At fremstillingen av saken tilpasses leseren er av stor betydning spesielt når det kommer til 

sakprosa for barn. Når en forfatter skriver sakprosa for barn, er det nødvendig å forholde seg 

på en annen måte både til saken og til terminologien enn det den opprinnelige forskningen på 

saken har gjort. At saken presenteres for sakens egen skyld, er ikke noen hindring for å skrive 

sakprosa for barn. Hvilket utløsningsbehov en tekst springer ut fra, kan være vanskelig å 

identifisere (også i sakprosa for voksne), og dermed er også hva som er sakprosa, og hva som 

ikke er det, vanskelig å bestemme. Et relevant spørsmål i denne sammenheng er om et ønske 

om å formidle et saksforhold er det samme som å ønske å opplyse om det samme 

saksforholdet. Da Pipping skrev artikkelen i 1938 var den historiske konteksten en 

mellomkrigstid med svulstig propaganda som ikke forholdt seg til saken for sakens egen 

skyld, men heller med et sterkt ønske om å påvirke. I dag brukes «opplysning» i en betydning 

som er nærmere det å formidle og trekke oppmerksomhet mot et saksforhold uten hensikt om 

å påvirke tilhørerens holdninger til saken. Dette innebærer å tilpasse stoffet til leseren, men 

stiller også krav til en saklig fremstilling.  

Sakprosabegrepet til Pipping blir snevert sammenlignet med den sakprosaforståelsen vi har i 

dag. Begrepet favner ikke en rekke tekster som i dag oppfattes som sakprosa. En grunn til 

dette kan være at Pipping prøver å definere sakprosa som en stilart. I tillegg er Pippings 

forståelse av sakprosa kritisert for å være antiretorisk fordi den vektlegger det objektive og 

fremstillingen av saken uten å bruke noen språklige grep. Tønnesson skriver: «Verken etos 

eller patos kan fjernes med et pennestrøk. Også den bevisst antiretoriske taleren appellerer til 
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leserens følelser når han eller hun skal overbevise» (Tønnesson, 2012, s. 20). Den lesningen 

jeg har gjort av Pipping blir ikke truffet av denne kritikken, for til tross for at saken skal 

presenteres for sakens skyld, uten unødvendig pynt, er det ikke dermed sagt at det ikke er 

mulig å tilpasse språket til leseren.  

2.3 Johan Tønnessons sakprosabegrep 

Kjell Lars Berge (2001) skiller mellom et essensialistisk syn og et ikke-essensialistisk, mer 

pragmatisk syn på sakprosa. Et essensialistisk syn på sakprosa innebærer at man prøver å 

finne en essens eller en kjerne som kan skilles ut som sakprosa uavhengig av den konteksten 

det blir skapt i, sånn som når Pipping prøver å definere sakprosa som en stilart med klare 

kriterierier og avgrensninger. Den ikke-essensialistiske forståelsen, derimot, tar utgangspunkt 

i at sakprosaen må begripes ut fra de kontekstene der den blir brukt. Sakprosa blir til i de ulike 

kontekstene de opererer i, og kan ikke forstås uten denne konteksten. Dermed er sakprosaen et 

sosialt faktum og ikke noe som finnes uavhengig av kontekst. Denne forståelsen av sakprosa 

støtter Englund, Ledin og Svensson seg på i bokkapittelet «Sakprosa – vad är det?» (2011), 

men de fremhever at sakprosabegrepet på denne måten blir altfor omfattende og ikke kan sees 

på som et vitenskapelig begrep. En ikke-essensialistisk forståelse av sakprosa må heller 

forstås som et slags kompass som kan vise oss til tekster som ikke er skjønnlitterære (Englund 

et al., 2011, s. 36). Dette fører videre til en forståelse av sakprosabegrepet ut fra hva det ikke 

er, og bidrar ikke med noe nytt i forståelsen av hva sakprosa faktisk er. Det overlater oss 

heller med den minst like store utfordringen å definere hva skjønnlitteratur er.  

I boken Hva er sakprosa? (2012) har Johan Tønnesson kommet med denne definisjonen av 

sakprosa: «Sakprosa er tekster som adressaten har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om 

virkeligheten. Sakprosateksten kommuniserer gjennom verbalspråk, men dette skjer ofte i 

samspill med andre tegnsystemer» (Tønnesson, 2012, s. 34) . Tønnessons definisjon er en 

bruksdefinisjon, og skiller seg fra Pipping sin blant annet ved at den ikke prøver å finne en 

universell essens av hva sakprosa er. Nærmere bestemt tar Tønnessons definisjon 

utgangspunkt i at sakprosa er et kulturelt skapt fenomen, mens Pipping ser på det som en 

stilart. Definisjonen skal heller være et verktøy til hjelp med tekstforståelse. En forståelse av 

hva som er sakprosa, er avhengig av den sammenhengen den blir skapt i, hevder Tønnesson 

(s. 31). Det er tilstrekkelig for å forstå en tekst som sakprosa at adressaten har grunn til å 

oppfatte den, i konteksten den blir ytret, som en direkte ytring om virkeligheten. Hvorvidt 

opplysningene i teksten faktisk samsvarer med virkeligheten, spiller ingen rolle. 
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2.3.1 Adressat 

Vi ser at det er hvordan adressaten oppfatter teksten som er avgjørende for om det er sakprosa 

eller ikke. En ytring inneholder en tanke om, eller en forventning til, noe eller noen som 

teksten er rettet mot. Dette er ytringens adressat. Adressaten i en tekst kan være uttrykt eller 

underforstått, og det kan være en spesifikk person eller en udefinert gruppe mennesker 

(Svennevig, 2010, s. 24). I sakprosa for barn må hovedadressaten være et barn. En marginal 

del av forskning blir formidlet for første gang i barnelitteratur, og det er derfor viktig at stoffet 

tilpasses den barnlige leseren. De signalene som blir sendt om at teksten er en direkte ytring 

om virkeligheten, rettet mot en barnlig adressat, må kunne dekodes av barnet for at teksten 

skal føles relevant.  

For å forstå hvordan adressatbegrepet blir brukt hos Tønnesson må man også ha med seg en 

forståelse av at adressaten er deltager i en eller flere tekstkulturer. En tekstkultur er ifølge 

Tønnesson «… en gruppe mennesker som samhandler gjennom tekster ut fra et noenlunde 

felles normsystem» (Tønnesson, 2012, s. 58). Det er i disse kontekstene at mening skapes og 

sakprosa kan forstås. Når en tekst leses, er det riktignok opp til hver enkelt å tro om en tekst er 

en direkte ytring om virkeligheten. Likevel må kategoriene sakprosa og skjønnlitteratur 

forstås som noe mer enn en enkeltpersons definisjon fra gang til gang. Sakprosa defineres ut 

fra en tekstkulturs interne forståelse av hva det er rimelig å regne som sakprosa og hva som 

ikke er det. Et barnehagebarns tekstkulturer er ofte først og fremst knyttet til hjemmet og til 

barnehagen.  

Tønnessons sakprosadefinisjon blir kritisert av Jørgen Magnus Sejersted i bokkapittelet 

Sakprosa og sjangerblanding - fra Holberg til Wergeland-søsknene. (2010). Han mener at å 

se på adressatens forventning til en virkelighetsforpliktelse ikke gir oss noen større forståelse 

av hva som skal regnes som sakprosa fordi sakprosa ikke lar seg avgrense på denne måten. 

Både reklamebrosjyrer og kjendismagasiner er sakprosa til tross for at leseren ikke 

nødvendigvis tror at det som står der er en direkte ytring om virkeligheten (Sejersted, 2010, s. 

29). Disse regnes normalt som sakprosa, men faller utenfor Tønnessons begrep. Valget står 

derfor ifølge Sejersted (2010) mellom å innsnevre hva som kan regnes som sakprosa eller å 

forkaste begrepet. 

Det er mulig at Sejersted stiller litt strenge krav til hva som kan komme ut av et kulturelt 

betinget fenomen som sakprosa er. Det er klart at det må finnes grensetilfeller i skillet mellom 

skjønnlitteratur og sakprosa. Dermed baserer argumentet seg på falske premisser ved at han 
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tillegger sakprosabegrepet en strengere avgrensning enn man med rimelighet kan forvente. 

Samtidig er det et viktig poeng å se på grensetilfellene og omfanget av disse. Hvis avstanden 

mellom sakprosa og skjønnlitteratur blir så stort at grensetilfellene blir av en betydelig 

størrelse, må det være relevant å se på om begrepene er for upresise. Det er for eksempel 

nyttig å se på hvordan Tønnessons sakprosabegrep favner om de ulike tekstene innenfor 

sakprosa for barn, der tekstkompetansen er på et mye lavere nivå enn hos voksne, og mange 

av adaptasjonsstrategiene består i å skape narrativer og forenklinger som ofte skyver dem tett 

opp mot skjønnlitteraturen.  

Likevel er forpliktelsen til virkeligheten vesensforskjellig i sakprosa og skjønnlitteratur. 

Sakprosaen forplikter seg til å si noe direkte om virkeligheten. Står det i sakprosaboken om 

Gjøken at den reiser til Afrika hver høst, må man kunne regne med at gjøken faktisk er en 

trekkfugl. Skjønnlitteraturen har ikke den forpliktelsen; skildringene i Fortellingen om 

andungen Ping (Flack & Wiese, 1947)kan godt virke mer realistiske enn i Gjøken, og 

adressaten kan ha grunn til å tro at dette er en direkte ytring om virkeligheten. Forskjellen er 

at det uavhengig av om det faktisk bor ender i husbåter på Jangtsekiang-floden i Kina ikke 

bryter med leserkontrakten om det ikke gjør det.  

2.3.2 Tekster som leses av barn 

I boken Fiksjon og fakta i lærebøker (1997) har Anne Løvland og Elise Seip Tønnessen listet 

opp noen kriterier for å skille fiksjon fra fakta i lærebøker for barn. Deres undersøkelser er 

gjort på barn i første halvdel av barneskolen, som leser (eller lærer å lese) selv. De lister opp 

tre trekk for at en tekst skal leses som fiksjon: Referansen til den ytre verden, formelle trekk 

og narratologisk fremstilling (Løvland & Tønnessen, 1997, s. 11). 

Det viktigste signalet er om det finnes referanser i teksten som ikke kan oppfattes som 

faktiske (s. 11). Hvis et barn oppdager noe i teksten som ikke stemmer overens med den 

virkeligheten det kjenner til, vil det lettere kunne plassere teksten som «eventyr». For yngre 

barn kan dette komme til uttrykk i høytlesningssituasjonen ved at de for eksempel spør den 

voksne «er dette på ekte?» eller om «alt går an i bøker?». På denne måten opparbeider de seg 

erfaringer som bidrar til å øke deres lesekompetanse.  

I tillegg er det formelle trekk ved teksten som kan bidra til å identifisere om det er fakta eller 

fiksjon. Spesielt fokuserer de på om hendelsene er beskrevet i fortidsform. Dette er riktignok 

et trekk som ikke er helt entydig. Det meste av historieskrivingen er skrevet i grammatisk 
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fortid. Derfor presiserer Løvland og Tønnessen at dette kriteriet må sees i sammenheng med 

de andre kriteriene (s. 11). Dette trekket er også relevant for barna i førskolealder. Allerede i 

4–5-årsalderen begynner barn å bruke fortidsform når de forteller ting i lek. Andre formelle 

trekk kan finnes i illustrasjoner og design. I faktabøker er illustrasjonen tradisjonelt naturtro 

og beskrivende, og brukes for å forsterke meningen i teksten.  

Det siste kriteriet er at fiksjon ofte har en narratologisk fremstilling (s. 11).  Dette kriteriet kan 

også være tvetydig fordi faktastoff, på lik linje med fiksjon, kan fremstilles på denne måten. 

Det er derimot sjeldnere at vi ser det motsatte, at fiksjonsfortellinger fremstilles uten en start, 

en midtdel og en slutt. Dermed er dette et kriterium som peker i retning av fiksjon, men som 

ikke nødvendigvis utelukker sakprosa. Kunnskapen blir formidlet gjennom en gjenkjennelig 

fortelling som barna kan knytte kunnskapen til. 

2.4 Faktabok eller fagbok, ulike former for sakprosa 

for barn 

Sakprosa for barn kan komme i mange ulike former og formater. I denne analysen kommer 

jeg til å skille mellom fagboken og faktaboken som ulike former for sakprosa for barn. I 

boken Barnelitteratur – sjangrar og teksttypar (2012) blir fagboken forstått som en egen 

kategori innenfor sakprosa. Fagboken skal «gjere greie for eitt eller fleire saksforhold i ei 

beskrivande eller drøftande form» (Birkeland & Mjør, 2012, s. 115). I motsetning til fagboken 

står faktaboken, som Nina Goga har definert på denne måten: 

Med faktabok forstår man gjerne en litt løsere komponert tekst enn en 

fagbok/sakprosabok. Men ikke så løst at det blir en oppslagsbok. En faktabok er en 

tekst der opplysninger (fakta) kan stilles opp uten nevneverdig diskusjon eller krav 

til bevisføring. De ulike opplysningene må nødvendigvis heller ikke skrives 

sammen til en lengre tekst. Det kan være tilstrekkelig at de er ordnet under en 

samlende overskrift. (Goga, 2009) 

Et skille mellom faktabok og fagbok kan altså, med utgangspunkt i Nina Goga, forstås ut fra 

krav til bevisføring og hvordan teksten diskuterer innholdet. Mens faktabøkene kan presentere 

innhold som «ren fakta» uten å begrunne hvorfor dette er riktig, vil fagbøkene i større grad 

belyse ulike sider av et tema. 
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2.4.1 Teksttyper 

Det som tydelig skiller disse to formene for sakprosa, er hvilke teksttyper som er overordnet. I 

denne oppgaven vil jeg forholde meg til denne oppdelingen av teksttypene: Deskriptiv, 

eksplikativ, argumentativ og narrativ.  

 

Teksttyper Konneksjonstype Eksempel 

Deskriptiv Additiv Og 

Eksplikativ Implikativ Derfor/fordi 

Argumentativ Kontrastiv Men 

Narrativ Temporal Før/etter 

Tabell 1. De fire teksttypene (Berge, 1990, s. 83), tabell hentet fra Seljeseth (2013) 

I faktabøkene er den deskriptive teksttypen dominerende. Teksten er beskrivende og kan lett 

oppfattes som oppramsende: «Pingvinene lever bare på den sørlige halvkulen. Det er 16 ulike 

arter. De fleste holder til helt sør i Antarktis, eller på øyer i det sørlige Stillehavet og 

Atlanterhavet» (Ganeri et al., 2006, s. 90-91). I eksempelet over, hentet fra Dyrenes verden, er 

additivkoblingene implisitte, men det kommer likevel tydelig frem at dette er en deskriptiv 

tekst. 

I fagbøkene brukes det mer av eksplikative og argumentative teksttyper. Det er ikke dermed 

sagt at det ikke er beskrivelser, men tekstene er i mye større grad også forklarende og 

argumenterende: «Det som er en delikatesse et sted, blir kanskje bare kastet på sjøen igjen av 

andre. For eksempel er det nesten ingen nordlendinger som spiser makrell. Men på Sørlandet 

er det mange som elsker fersk makrell og rabarbrasuppe» (Ersland, 2008, s. 34-35). Vi ser her 

hvordan forfatter Bjørn Arild Ersland i Onkel Arne. Moderne fiskerier belegger påstanden om 

at vi har ulike matvaner med en argumentativ teksttype, markert med en adversativ-

forbindelse. 

Skillet mellom faktabok og fagbok er relevant av flere grunner. For det første er det viktig 

fordi valg av sjanger også påvirker hvordan boken blir skrevet. Det er dermed et nyttig 

verktøy for å skille mellom ulike sakprosabøker. Ved å definere noe som en faktabok vil 

leseren kunne forstå at teksten er bygget opp på en annen måte enn det en fagbok er. Morten 

O. Haugen skriver hvordan sakprosa for barn har utviklet seg. På 1990-tallet var det det 

britiske forlaget Dorling Kindersley som dominerte markedet sakprosa for barn. Innholdet i 

deres bøker ble, ifølge Haugen, presentert som «små faktabiter som fungerer til quiz og small-
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talk, men som ikke gir rom for årsaksforklaringer, tvil eller alternative forståelsesmodeller» 

(Haugen, 2014). I dag fremstår denne typen bøker som klassiske eksempler på faktabøker for 

barn og unge; all tekst er sideingresser og bildetekster. Det blir fortsatt utgitt mange av denne 

typen faktabøker, spesielt i den oversatte litteraturen. I mitt utvalg er Dinosaurer opprinnelig 

utgitt av Dorling Kindersley.  

2.5 Er det et kunstig skille? 

Til tross for at jeg synes dette skillet er et relevant skille, vil det komme frem gjennom mine 

analyser at juryer og kritikere ikke alltid har det samme bevisste forholdet til forskjellen 

mellom begrepene faktabok og fagbok. I juryuttalelsen til Isbjørnen omtales boken som «en 

nydelig faktabok for barn» (Bauge, 2015), og på baksiden av Onkel Arne. Moderne fiskerier 

blir det listet opp «Andre faktabøker av Bjørn Arild Ersland og Annlaug Auestad» (Ersland, 

2008). Samtidig fremstiller baksideteksten på Gjøken, også av Bjørn Arild Ersland, boken 

som «en spenstig fagbildebok for de minste» (Ersland, 2011). Grafills omtale av Gjøken sier 

at «det er vanskelig å avsløre at dette faktisk er en faktabok» (Grafill, 2012). 

Kulturdepartementets priser tildeles den beste fagboken, mens Brageprisens åpne klasse i 

2007 ble kalt «Sakprosa for barn».  

Anna Karlskov Skyggjeberg diskuterer i artikkelen «Er fagbøger en del af børnelitteraturen?» 

(2011) hvilket begrep som er mest hensiktsmessig å bruke, fagbok, faktabok eller sakprosa2. 

Hun mener at den danske forståelsen av sakprosabegrepet henspiller i for stor grad på en 

journalistikksjanger, mens å kalle noe for faktabøker sender et «uhensigtsmæssige signal, at 

bøgerne fortæler en absolut sandhed» (Karlskov Skyggebjerg, 2011). Dermed lander hun på at 

fagbøker for barn er det begrepet som er best egnet for å betegne sjangeren. Sitatet ovenfor 

viser at begrepet faktabok nettopp peker på en form for formidling der fagstoffet presenteres 

som sannheter.  

Jeg mener likevel at både Haugen og Gogas bidrar til å fremheve et viktig skille mellom fakta 

og fagbøker. I tillegg mener jeg at det, i alle fall i Norge, ikke er sånn at det å snakke om 

sakprosa er en veldig innsnevrende definering som Karlskov Skyggebjerg skisserer. Hvis en 

ser på mengden masteroppgaver som diskuterer om noe er sakprosa eller skjønnlitteratur, er 

det tydelig at sakprosaforståelsen ikke begrenser seg til en journalistisk sjanger.  

                                                 
2 I Danmark er det mer vanlig å bruke begrepet faglitteratur om all litterær sakprosa. 
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Til tross for at begrepene brukes om hverandre, vil jeg i denne oppgaven prøve å skille 

begrepene. Dette er fordi jeg mener at skillet mellom faktabok og fagbok også påvirker 

hvilken forventning man har til boken man har foran seg. Materialiteten og bildebruk gir også 

raskt en pekepinn til hvordan boken skal leses. Forskjellen mellom faktabok og fagbok sier 

også noe om hvordan teksten formidler fagstoffet. I faktabøkene virker formidlingen som en 

kunnskapsoverføring, som tar utgangspunkt i at barn er som bøtter, der man bare kan fylle på 

med kunnskap helt ukritisk. Fagboken, derimot, ser barnet som en samtalepartner som tar til 

seg og bearbeider fagstoffet som en del av en prosess. 

2.6 Analysemodell: Materialitet, paratekst, 

ikonotekst, bevismidlene, høytleser, modelleser 

I den analysemodellen jeg har brukt, har jeg hentet begreper både fra bildeboksteori og 

Tønnessons sakprosaanalysemodell, partituret (Tønnesson, 2012). I analyse av bildebøker er 

det ofte nyttig å snakke om ulike oppslag, og ikke de enkelte sidene. Maria Nikolajeva skriver 

at: «Eftersom bilderböcker ofta läses högt, mest sannolikt av en vuxen för ett eller flera barn, 

hålls uppslaget framför åhörarna medan läsningen pågår. Uppslaget fungerar ungefär som en 

teaterscen eller filmruta, det vill säga just som en helhet, inte två separate sidor» (Nikolajeva, 

2000, s. 74). Et oppslag er altså en dobbeltside. Ofte er det sånn at både bildene og teksten 

strekker seg over begge sidene. Fordi alle bøkene, utenom Bondegården, er paginert, vil jeg 

likevel i referansen referere til oppslaget med begge sidetallene. I Nysgjerrig på edderkopper 

vil jeg både referere til oppslag og til enkeltsider, fordi boken skiller ut noen egne gule 

temasider. 

Analysemodellen følger en fast struktur:  

Analysemodell sakprosa for barn 

1. Om boken 

2. Materialitet og paratekst 

3. Ikonotekst 

4.  De retoriske bevismidlene 

5.  Høytlesning 

6. Modelleser 

7. Prosaens stil og virkelighetsforankring 

Tabell 2 Analysemodell sakprosa for barn. 
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2.6.1 Om boken 

I denne delen av analysen kommer jeg med en enkel fremstilling av bokens tematikk og 

eventuelle handling. I tillegg har jeg med konkret informasjon om blant annet forfattere, 

illustratører og målgruppe. Hensikten med denne delen er å gi leseren en generell oversikt 

over boken som helhet.  

2.6.2 Materialitet og paratekster  

Materialiteten til en bok er «den fysiske formen en tekst er avhengig av for å i det hele tatt 

eksistere som tekst» (Asdal et al., 2008, s. 140). Ved å se på blant annet hvilket format bøkene 

har, papirkvaliteten de er trykket på og hvordan de er innbundet får vi informasjon om 

teksters institusjonelle og sosiale status. Mens for eksempel små kvadratiske bøker peker mot 

småbarnsboken, brukes det liggende format så å si bare i bildebøker (Mjør, 2009, s. 45). 

I tillegg vil jeg i denne delen av analysen også undersøke parateksten, de delene av en bok 

som ikke utgjør den egentlige litterære teksten. Ifølge Mjør og Birkeland har parateksten som 

oppgave å forhåndsinformere og gjøre leserne positivt innstilt til en bok (Birkeland & Mjør, 

2012, s. 71). I en paratekstanalyse er det, i tillegg til forside og bakside, også relevant å se på 

forsatsen og sluttsatsen (de dobbeltsidene som fester permen og bokblokken), tittelsiden, 

eventuelle forord og kolofonen (den delen av teksten som opplyser om blant annet utgiver og 

trykkested). Kolofonene kan også inneholde informasjon om bidragsytere, som vi skal få se i 

flere av de analyserte bøkene.  

2.6.3 De retoriske bevismidlene 

De momentene som på en eller annen måte kan bidra til å overbevise mottakerne, kalles i 

retorisk terminologi for bevismidler. I Rethorica skiller Aristoteles skiller mellom fagtekniske 

og ikke-fagtekniske bevismidler (Bakken, 2009, s. 33). De fagtekniske, som vi kaller de 

retoriske, er de som skapes i selve teksten: etos, patos og logs. De ikke-fagtekniske 

bevismidlene er de bevismidlene i teksten som ikke er retorikk-faglige: «fakta, 

kjensgjerninger og elementer som foreligger på forhånd, og som taleren kan benytte seg av i 

sin fremstilling» (Kjeldsen, 2006, s. 32). 

I denne delen av analysen kommer jeg til å vurdere hvordan de retoriske bevismidlene etos, 

patos og logos kommer til syne i teksten. Jeg vil først og fremst se på etos, fordi det kan bidra 
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til å identifisere hvilke momenter i teksten som styrker bokens troverdighet. Aristoteles vektla 

særlig tre karaktertrekk som viktige når man skulle vurdere troverdighet: Forstandighet, dyd 

og velvilje (Bakken, 2009, s. 34). Henvises det i boken til andre forskere, og fremstår 

fagkunnskapen som relevant og kompetent fremstilt? Vises det gjennom boken velvilje 

overfor leseren?  

Patos henviser til de delene av teksten som prøver å frembringe følelser hos mottakeren. 

Gjennom patos vil jeg se på hvilke momenter i teksten som blir brukt for å holde på leserens 

oppmerksomhet eller motivere til videre lesing. Jeg vil se på om det brukes patos for å påvirke 

leseren i noen retning, eller om det brukes som premisser for argumenter.  

Ved å se på logos identifiserer man ulike momenter som bidrar til at fremstillingen fremstår 

som sann eller sannsynlig. Hvis beskrivelsen stemmer overens med mottakernes doxa, «deres 

oppfatning av og kunnskap om tilværelsen» (Bakken, 2009, s. 44), vil dette igjen bidra til at 

formidlingen av saken fremstår sann. I tillegg vil jeg se på hvordan det argumenteres i bøkene 

ved å se på hvordan logos støtter opp om bokens interne prosjekt. 

2.6.4 Ikonotekst 

Ikonotekst-begrepet ble først lansert av litteraturforsker Kristin Hallberg, og betegner 

samspillet mellom ulike modaliteter, for eksempel tekst og bilde. En ny mening skapes når de 

ulike modalitetene jobber sammen, og Hallberg kaller ikonoteksten for «Bilderbokens 

‘egentliga text’» (Hallberg, 1982). Jeg vil i hovedsak støtte meg på barnebokforsker Maria 

Nikolajevas kategorisering av bildebøker. Denne kategoriseringen tar utgangspunkt i nettopp 

ikonoteksten, og bøkene kategoriseres avhengig av hvordan samspillet er mellom bilde og 

verbaltekst. I tillegg til dette vil jeg også hente noen begreper knyttet til 

informasjonskoblinger, hentet fra Anne Løvland, som tar utgangspunkt i van Leeuwens 

systematisering av informasjonsdeler (Løvland, 2010, s. 37). 

2.6.4.1 Modalitet 

I boken Retorikk i skolen (2009) definerer Jonas Bakken en modalitet som en måte å uttrykke 

mening på. Når de ulike meningsbærende bestanddelene av en tekst uttrykker mening på 

forskjellige måter og gir et helhetlig uttrykk, er teksten en multimodal tekst. De ulike 

modalitetene har altså ulike måter å uttrykke mening på – ulik modal affordans. Verbalteksten 

har for eksempel som affordans å beskrive hvorfor edderkoppen har hår på hele kroppen 
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(Holm, 2010, s. 10-11), mens fotografiet blant annet har som affordans å dokumentere 

virkeligheten ved å visuelt fremstille en hårete ulveedderkopp (Holm, 2010, s. 66-67).  

2.6.4.2 Kategorisering av bildebøker 

Jeg vil i denne oppgaven forholde meg til Kristin Hallberg sin bildeboksdefinisjon: «En 

barnbok med en eller flera bilder på varje uppslag» (Hallberg, 1982, s. 164). Videre skiller 

Maria Nikolajeva mellom illustrerte barnebøker og bildebøker. Hvis bildene er underordnet 

teksten, mener hun at det ikke skal regnes som en bildebok: «texten har existerat utan dem 

[bildene] och kan fortfarande existera utan dem» (Nikolajeva, 2000, s. 18).  

I boken Bilderbokens pusselbitar kategoriserer Nikolajeva de ulike måtene ord og bilde kan 

relatere til hverandre på i en bildebok. Hun foreslår denne kategoriseringen: symmetrisk 

bildebok, kompletterende bildebok, ekspanderende eller forsterkende bildebok, 

kontrapunktisk bildebok og motstridig eller ambivalent bildebok (Nikolajeva, 2000, s. 22). 

Nikolajevas oppdeling i bildebøker vil jeg i denne oppgaven også bruke for å forklare ulike 

former for ikonotekst. 

 

Type bildebok Ikonotekst 

Symmetrisk To parallelle fortellinger. Ord og bilde bekrefter og repeterer 

hverandre. Skaper en redundans. 

Kompletterende Ord og bilde kompletterer hverandre. Kompenserer for den 

andre modalitetens utilstrekkelighet 

Forsterkende Forsterker, støtter og presiserer. Den ene modaliteten kan bare 

forstås fullt ut ved hjelp av den andre. 

Kontrapunktisk Motsier hverandre. Ingen av modalitetene kan forstås uten den 

andre. 

Ambivalent Ord og bilde stemmer ikke overens. Det skapes forvirring og 

usikkerhet. 

Tabell 3 Samspill mellom ord og bilde, basert på Nikolajeva (2000, s.22) 

2.6.4.2.1 Symmetrisk bildebok 

I den symmetriske bildeboken bekrefter og repeterer de ulike modalitetene hverandre, og man 

får «två parallella berättelser, en verbal och en visuell, som i princip säger samma sak och 

dermed skapar en redundans (överflödig information)» (Nikolajeva, 2000, s. 22). Nikolajeva 

presiser at selv om det er symmetri mellom tekst og bilde, betyr ikke det at de sier nøyaktig 
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det samme. Alle detaljer i en illustrasjon trenger ikke nevnes i teksten for at det skal være 

symmetri. En styrke ved den symmetriske bildeboken er at barnet, som leser bildene, får med 

seg den samme informasjonen som den voksne som leser høyt. Barnet opplever at tekst og 

bilde stemmer overens, og det kunne være mulig å tenke seg at dette ville fremme læring. 

Dette motsier Nikolajeva: «Man skulle kunna tro att redundansen är värdefull ur didaktisk 

synspunkt, men empiriska studier av perception visar att redundans alltid leder till att det 

allmänna intrycket minskar» (Nikolajeva, 2000, s. 25). I analysen av Isbjørnen (jf. 4.2.5) vil 

det komme frem at redundansen kan gjøre lesingen kjedelig. 

2.6.4.2.2 Kompletterende bildebok 

I den kompletterende bildeboken kompenserer de ulike modalitetene for hverandres 

utilstrekkelighet. Denne formen for bildebok skiller seg fra den symmetriske ved at den ikke 

skaper redundans. Mens redundansen skaper repetisjon, vil de ulike modalitetene i den 

kompletterende bildeboken heller gi mer utfyllende informasjon avhengig av deres modale 

affordans. I Onkel Arne. Moderne fiskerier (Ersland, 2008) får vi for eksempel lese tekst, se 

både tegninger og et fotografi av onkel Arne. Det er ikke nødvendig for å forstå teksten at 

leseren vet hvordan onkel Arne ser ut, men bildene kompletterer likevel verbalteksten, og 

leseren får en større forståelse av hvordan onkel Arne faktisk ser ut. Den informasjonen som 

bildene tilfører, er ikke nødvendig for å kunne forstå verbalteksten, men leseren vil få en 

bedre forståelse av teksten, et mer komplett bilde.  

Det er kanskje en svakhet at lite overlates til fantasien når de ulike modalitetene utfyller 

hverandre. Inntrykket kan fortsatt bli litt kjedelig når leserne hele tiden får presentert all 

informasjon. Samtidig er det mulig å argumentere for at det i sakprosa for barn ikke er 

nødvendig å tilrettelegge for fantasi. Når illustrasjonene kompletterer teksten, og dermed gir 

barnet mulighet til å se akkurat hvor stor en fotballbane er i forhold til en not, er den konkrete 

illustrasjonen til mer hjelp enn det fantasien ville vært. Samtidig skal vi se, for eksempel i 

Gjøken, hvordan en mer utfordrende ikonotekst likevel kan fremstå som både forklarende og 

forsterkende. 

2.6.4.2.3 Forsterkende bildebok 

Nikolajeva veksler mellom å bruke begrepet forsterkende og ekspanderende når hun skal 

forklare den neste typen samspill mellom ord og bilde. For ordens skyld vil jeg i denne 

oppgaven bare kalle det for forsterkende bildebøker. Når illustrasjonene forsterker og støtter 
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verbalteksten på en sånn måte at verbalteksten ikke kunne ha blitt forstått uten illustrasjonen, 

er det en forsterkende bildebok. Dette finner vi et godt eksempel på i Bondegården, når 

verbalteksten stiller spørsmålet «Hvem flere er det som bor på bondegården?» (Reider, 2011, 

s. 5-6). Det er først ved å lese bildet at leseren kan få svar på det spørsmålet (jf. 4.7.3). Den 

forsterkende bildeboken gjør leseren til en medskaper i lesningen fordi det finnes ulike 

tolkningsmuligheter i teksten.  

Der illustrasjonene har tilhørende bildetekst vil ikonoteksten ofte bli forsterkende. Hverken 

bildet eller bildeteksten kan forstås fullt ut uten hjelp fra hverandre, det er jo også derfor 

bildeteksten er der. I denne oppgaven vil jeg ikke kommentere denne typen ikonotekst, med 

mindre den utgjør en viktig del av oppslagene, sånn som i Dinosaurer (4.5.4), eller hvis det av 

andre årsaker er viktig for analysene. 

2.6.4.2.4 Kontrapunktisk bildebok  

I den kontrapunktiske bildeboken motsier tekst og bilde hverandre, på en måte som gjør at 

hverken bilde eller verbaltekst kan leses uten hverandre. I likhet med den forsterkende 

bildeboken krever en kontrapunktisk bildebok at leseren deltar aktivt i meningsskapingen. I 

sakprosabøkene er det sjelden ikonoteksten kan leses kontrapunktisk. Likevel finner vi i 

Nysgjerrig på edderkopper at edderkoppkarikaturene skaper kontrapunkt fordi den ironiske 

stilen på illustrasjonene bryter med den fagorienterte teksten. 

2.6.4.2.5 Ambivalent bildebok 

I den ambivalente bildeboken skapes det konflikt i stedet for mening når ikonoteksten 

fremstår kontrapunktisk. Ambivalensen kan skape forvirring og usikkerhet om hva som 

faktisk formidles. I Onkel Arne. Moderne fiskerier skal vi se et eksempel på hvordan denne 

ambivalensen skaper en spenning i formidlingen av fagstoffet. 

2.6.5 Høytlesning 

Før et barn kan lese selv, er det avhengig av å ha en formidler. Ulla Rhedin kaller 

småbarnslesingen, forstadiet til høytlesningen, for «tvåmansleken läsa bok» (Rhedin, 2004, s. 

56); barnet er avhengig av at noen vil være med på leken. Adriana Bus skriver at små barn 

nesten aldri opplever teksten bare som opplest tekst, fordi teksten er uløselig knyttet til den 

sosiale samhandlingen mellom den voksne formidleren og barnet (Bus, 2001, s. 179). I 
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høytlesningssituasjonen skapes det dermed et samspill mellom formidleren og barnet, der 

barnet leser bildene samtidig som den voksne leser verbalteksten. Dermed er det ofte bildene 

som blir kommentert av barna, og for å skape mening kan det være viktig at de samsvarer 

med teksten som de får opplest: 

Siden høytlesningssituasjonen gjør at verbalteksten og bilder kan leses samtidig 

(barn leser bilder, mens den voksne leser verbalteksten), vil fagtekster for små barn 

stille strengere krav til at henvendelsesformen i de to modalitetene harmonerer. 

Dersom det barna «leser» gjennom bildene, ikke støtter verbalteksten, vil det være 

vanskelig for barn å skape mening i ikonoteksten (Løvland, 2012, s. 89) 

Samtidig kan denne formen for samsvar skape en redundans som gjør bildelesingen kjedelig. 

Når samsvaret mellom bilde og tekst blir for repetitivt, krever det heller ikke noe av 

mottakerne. Som vi så i kapittelet om ikonotekst, kreves det en aktiv deltakelse fra leserne når 

de ulike modalitetene spiller på hverandre på en forsterkende måte. Ingeborg Mjør skriver i 

sin doktoravhandling Høgtlesar, barn, bildebok at «Den multimodale teksten barnet møter er 

eit resultat av høgtlesarens fortolkning av bokas ikonotekst og hans eller hennar analyse av 

barnets interesser og kompetansar» (Mjør, 2009, s. 16). 

Vi ser altså at høytlesningssituasjonen er et samspill mellom formidleren og barnet. Når 

Ingeborg Mjør beskriver en motiverende høytlesningssituasjon, er det med foreldre som 

aktiviserer barnas erfaringer og interesser i situasjonen. Resultat er at «samtalane som oppstår 

undervegs i lesinga overskrid teksten og inkluderer eigne relevante erfaringer» (Mjør, 2009, s. 

5). Denne formen for dialogisk samspill mellom formidleren og barnet kan oppstå utenfor 

teksten, men vi skal se at det blant annet i Bondegården finnes innskrevet i den opprinnelige 

teksten.  

Jeg har ikke gjort analyser av reelle høytlesningssituasjoner, så mine analyser vil i stor grad se 

på faktorer ved teksten som fremmer denne formen for dialogisk samspill. I tillegg vil jeg 

vektlegge hvordan gjenkjennelige beskrivelser også bidrar til en god høytlesningssituasjon. I 

den grad bøkene klarer å skape referanser som relateres til barnets forkunnskaper, vil dette 

bidra til at barnet lettere kan se sammenhenger og knytte til seg den nye informasjonen. 

2.6.6 Modelleser 

Når jeg velger å se på modellesere i min analyse, er det av flere grunner. Først og fremst er 

modelleserbegrepet viktig, som jeg nevnte i kapittel 2.2.2, fordi det representerer et 



22 

 

leserforbilde i teksten som den som leser må kunne identifisere seg med for å forstå teksten på 

en relevant måte (Tønnesson, 2012, s. 110). Spesielt i barnebokanalyse er spørsmålet om 

modelleseren spennende fordi bøkene skal appellere til mer enn bare én målgruppe. Boken 

bør ha en modelleser, et barn, som skal synes akkurat denne boken er verdt å lese. I tillegg bør 

det også finnes en voksen modelleser som også skal forstå boken på en relevant måte. Den 

voksne modelleseren er også den som faktisk kjøper boken i bokhandelen, og som jeg viser 

blant annet i modelleseranalysen i Dinosaurer, kan den voksne innimellom heller fremstå som 

en modellkjøper (jf 4.5.7).  

Modelleserbegrepet bidrar altså til å synliggjøre forskjellene mellom de som kjøper boken og 

de som skal leses for, eller som leser den selv.  

2.6.7 Prosaens stil og virkelighetsforankring 

I analysedelene «Prosaens stil og virkelighetsforankring» tar jeg utgangspunkt i de to ulike 

forståelsene av begrepet sakprosa jeg har presentert i teoridelen. Jeg har derfor tatt 

utgangspunkt i tre underordnede spørsmål som kan bidra til å gi en forståelse av hvordan den 

aktuelle boken passer inn i de ulike teoretikernes sakprosabegrep.  

1. Hvordan de ulike faktorene forholder seg til hverandre (jf 2.2) 

2. Hvilket utløsningsbehov som ligger til grunn (jf 2.2.1) 

3. Om adressaten har grunn til å tro at det som blir sagt er en direkte ytring om 

virkeligheten (jf. 2.3) 

De to første spørsmålene sier altså noe om hvordan boken passer inn i Pippings forståelse av 

sakprosa som stilart, mens den siste er relatert til Tønnessons definisjon, og retter seg mer mot 

bokens ulike virkelighetsreferanser.  



 

 

23 

 

3. Materiale: tre bestselgende og fire 

prisnominerte bildebøker 

I mitt bokutvalg har jeg tatt utgangspunkt i bildebøker med et naturfaglig tema. Jeg valgte 

naturfagsrelaterte emner fordi dette er vanlige temaer i sakprosa for barn, spesielt for yngre 

barn. En grunn til at naturfagstemaer så ofte blir brukt, er at det er nøytrale og lite 

kontroversielle temaer (Birkeland & Mjør, 2012, s. 116). Videre har jeg valgt bøker med en 

målgruppe i aldersspennet 4-12 år. Det var viktig for meg å få med meg de litt yngre leserne, 

men ikke nødvendigvis å skulle analysere de enkleste pekebøkene. Undersøkelser med barn i 

skolealder, spesielt da med fokus på lærebøker er gjort ved flere anledninger (Løvland og 

Tønnessen (1997)).  

De norske bøkene jeg har analysert har vært nominert eller vunnet enten Brageprisen eller 

Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur. Grunnen til at jeg har valgt disse 

prisene, er at dette er litteraturpriser med egne barnebokpriser som inkluderer sakprosa i sitt 

utvalg. Juryene er sammensatt, som vi skal se, av fagfolk innenfor litteraturfeltet med ulike 

kompetanser. 

For å begrense utvalget, har jeg sett på bøker i perioden 2007-2014. I tillegg har jeg valgt 

vekk noen av de prisnominerte bøkene der temaet enten ikke bare er naturfaglig (Ouslands 

polar-serie), eller bøker som både i tematikk og utforming er veldig like. Jeg valgte for 

eksempel vekk Møt fjellreven (Eide, Borg, & Næss, 2013), og valgte heller å analysere 

Isbjørnen som retter seg mot den samme målgruppen, og som også dreier seg om en spesiell 

art. 

3.1 Brageprisen 

Brageprisen deles ut av stiftelsen Den norske Bokprisen, og har ikke, i motsetning til 

Kulturdepartementets priser, en egen pris for sakprosa for barn og ungdom. Brageprisen 

omfatter både skjønn- og faglitteratur for barn og unge: «Prisen tildeles en fag- eller 

skjønnlitterær bok for barn og/eller ungdom, som utmerker seg ved høy litterær kvalitet 

og/eller ved god formidling av innsikt eller kunnskap.» (Brageprisen, 2016). Brageprisen har 

også hvert år en egen åpen klasse. I 2007 var åpen klasse «Sakprosa for barn», der Isbjørnen, 

som er i mitt utvalg, var nominert. I tillegg til denne, ble også Onkel Arne. Moderne fiskerier 

nominert i 2008 og Gjøken i 2011. 
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Brageprisens juryer er sammensatt av ulike yrkesgrupper som har bøker som fag: 

bokhandlere, bibliotekarer, kritikere og akademikere.  

3.2 Kulturdepartementets priser for barne- og 

ungdomslitteratur 

Kulturdepartementets priser administreres av Norsk barnebokinstitutt, og er priser som 

utelukkende tildeles barne- og ungdomslitteratur. Kulturdepartementets priser har en egen 

kategori for sakprosa, kalt fagbokprisen som tildeles en fagbok av «faglitterær og visuell 

kvalitet» (Norsk barnebokinstitutt, 2015). Nysgjerrig på edderkopper vant fagbokprisen i 

2010. 

Juryen består av fem medlemmer som er oppnevnt av Norsk barnebokinstitutt. Ved utdeling 

av priser til bildebøker, illustrasjoner og tegneserier kan juryen i tillegg hente inn konsulenter 

med kompletterende kompetanse. Det året Nysgjerrig på edderkopper vant fagbokprisen besto 

juryen av to lektorer og litteraturkritikere, i tillegg til både en oversetter, en 

høgskoleamanuensis og en bokhandler (Norsk barnebokinstitutt, 2016). 

3.3 Boklistene fra Bokhandlerforeningen 

Boklista er utarbeidet av Bokhandlerforeningen som lager både månedlig og årlig boklister 

over solgte bøker i Norge. Kildegrunnlaget er salgsstatistikk hentet fra en rekke bokhandlere. 

Hvilke bokhandlere som har rapportert de ulike årene har vært litt varierende, men det har, 

ifølge Sidsel Henriksen i Bokhandlerforeningen blitt bedre rapportering med årene, etter hvert 

som bokhandlene har fått interne systemer på plass (Henriksen, 2015). «Boklista følger 

fastprisperioden og viser salget av titler utgitt innenfor inneværende fastprisperiode. For bøker 

med fripris inkluderes kun titler som ikke overstiger mer enn 80 prosent salg via en kjede.» 

(Bokhandlerforeningen, 2016) 

Listene jeg baserer meg på er de offisielle listene fra årene 2007 (vedlegg 1), 2011 (vedlegg 2) 

og 2014 (vedlegg 3). Utvalget representerer altså starten og slutten av min valgte periode, i 

tillegg til et år midt i. Videre har jeg funnet den mest solgte boken som omhandler et 

naturfaglig tema, og som passer til aldersgruppen jeg har sett for meg. 
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4. Analyse 

4.1 Dyrenes verden. Spørsmål og svar. 

4.1.1 Om boken 

Dyrenes verden. Spørsmål og svar, heretter bare kalt dyrenes verden, består av spørsmål og 

svar om ulike temaer tilknyttet ulike dyr. Boken er romlig organisert, oppdelt i ulike kapitler, 

blant annet: «Dyr i havet.» «Fugler.» «Dyr i polarområdene.» «Krypdyr.» og «Spørsmål og 

svar.» (Ganeri et al., 2006). Hvert kapittel har igjen sin egen innholdsfortegnelse som 

nærmere spesifiserer hvilke temaer som skal gjennomgås. For eksempel står det under dyr i 

havet: «Form og farge», «Svømming og bevegelse», «Å skaffe seg mat» (s. 7). På hvert 

oppslag er det mange tekstbolker, der hver bolk består av et spørsmål og et tilhørende svar. 

Boken har ingen navngitt forfatter, hverken på omslaget eller på tittelsiden. I kolofonen 

opplyses det at boken er skrevet av flere forfattere: Anita Ganeri, Jen Green, Lucinda 

Hawksley, Malcolm Penny, Joyce Pope og John Stidworthy3. 

Dyrenes verden er oversatt fra engelsk av Øystein Rosse. Originaltittelen er Questions and 

Answers About the Natural World. Boken ble første gang utgitt av Parragon Bookes Ltd i 

2003 (Amazon, 2016).  

Deichmanske bibliotek anbefaler på sine nettsider denne boken til barn fra 9 år, men de 

fargerike illustrasjonene kan nok appellere også til yngre barn. Boken har 256 sider, med to 

eller flere fargeillustrasjoner på hvert oppslag.  

Dyrenes verden har i tillegg til hovedteksten et detaljert register og en quiz, der spørsmålene 

er knyttet til hvert kapittel. Kolofonen inneholder blant annet informasjon om forfattere, 

forlag, originaltittel og oversetter. Det er ingen «Takk til», eller henvisning til kilder brukt i 

boken. På motsatt side er det en innholdsfortegnelse. 

Dyrenes verden er tidligere utgitt av Cappelen Damm. Den utgaven jeg analyserer ble gitt ut 

av Spektrum forlag i 2006, og er er en del av Spektrums bokserie Barnas store 

kunnskapsbøker, som er en serie oversatte faktabøker som alle er bygget opp med samme 

                                                 
3 Anita Ganeri er en prisvinnende barnesakprosaforfatter og Malcom Penny er en britisk zoolog. 
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struktur: spørsmål og svar. I 2007 kom Dyrenes verden på syvende plass på barneboklista – 

generell litteratur4 

4.1.2 Materialitet og paratekst 

Dyrenes verden er i høydeformat. Forsiden er glanset, 

med fargerike illustrasjoner. Boken hadde en 

veiledende utsalgspris på 99 kroner (Spektrum forlag, 

2016), en relativt billig bok, både når det gjelder 

størrelsen og sammenlignet med tilsvarende norske 

bøker (Nysgjerrig på … serien ligger med en 

veiledende pris på 249 kroner (Mangschou, 2016b)).  

Illustrasjonene på omslaget av Dyrenes verden viser 

mangfoldet av dyr i boken. På forsiden er det en 

løpende gepard, en fargerik fugl (safranparadisfugl), en 

krageagam og en grønn og svart slange 

(papegøyesnok). På baksiden er det en gul og svart bille 

(Strangalia), en åttearmet blekksprut, en fargerik gekko, 

en håret edderkopp (rødknetarantell), en ørkenrotte og et neshorn. Nederst i midten er det en 

blågrønn sommerfugl (dronning Alexandras fuglevinge). Det understrekes gjennom hele 

parateksten hvor mangfoldig denne boken er. Utvalget av dyr viser pattedyr, øgler, slanger og 

fugler, det er mange ulike dyr i denne boken. 

Den grønne grunnfargen er godt egnet for å tiltrekke seg oppmerksomhet. I tillegg er fargene 

som er brukt på forsiden relativt kjønnsnøytrale. Verken gult og grønt tilsier at dette er en bok 

skrevet spesielt for gutter eller jenter.  

4.1.3 Ikonotekst 

Antall spørsmål på hvert oppslag samsvarer ikke med antall illustrasjoner. Det er cirka ti 

spørsmål på hvert oppslag, men ofte ikke mer enn to eller tre illustrasjoner. Disse 

illustrasjonene er alltid knyttet til ett eller flere av spørsmålene.  

                                                 
4 Se vedlegg 1. 

Figur 1 Forside Dyrenes verden. 
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Samspillet mellom bilde og tekst i Dyrenes verden er i all hovedsak symmetrisk; bilde og 

tekst forteller i prinsippet det samme. På oppslaget «Den store pandaen» er det ni spørsmål 

(Ganeri et al., 2006, s. 226-227). På samme oppslag er det to illustrasjoner. Øverst på venstre 

side er det et bilde av en liten panda. Denne er tegnet sittende på en gren, men uten annen 

bakgrunn enn resten av siden. Nederst i høyre hjørne er det bilde av en stor panda. Denne 

sitter på bakken og spiser av en busk som er bak den, og over busken, i bakgrunnen, kan vi se 

store fjell. Hele illustrasjonen er som sett gjennom en kikkert, med et sirkelformet utsnitt. Det 

fremkommer av spørsmålet «Hvor mange slags pandaer fins det?» at: «Den store pandaen har 

en annen pandaslektning - den lille pandaen»5 (s. 226-227). Videre følger en beskrivelse av 

den røde pandaen. Illustrasjonen repeterer og bekrefter altså det verbalteksten allerede har 

sagt. 

I noen grad kan boken sees på som en bildebok med kompletterende ikonotekst. For eksempel 

på oppslaget «Krokodiller og alligatorer» (s. 114-115), der verbalteksten prøver å beskrive 

hvordan man skiller en krokodille og en alligator. Illustrasjonene er mye bedre egnet for å 

vise hvordan tannstillingen er ulik, mens verbalteksten retter oppmerksomheten mot tennene 

på illustrasjonen. Dermed kompenserer de ulike modalitetene for hverandres utilstrekkelighet 

4.1.4 De retoriske bevismidlene  

Det er som sagt hverken kildehenvisninger eller «takk til» som kan bidra til å styrke 

forfatternes etos i denne teksten. For barnet som blir lest for, har ikke dette nødvendigvis noe 

innvirkning på tilliten til det som blir formidlet, barnets tillit til boken er kanskje i større grad 

knyttet til formidleren. Samtidig kan det farge formidlerens tillit og dermed påvirke 

høytlesningen.  

Det som først og fremst styrker etos i Dyrenes verden, er de realistiske illustrasjonene av 

dyrene. På oppslaget om stranda og havbunnen er det for eksempel en illustrasjon av 

trefotfisken, der bildet ikke bare fremstår troverdig, men også bidrar til at leseren kan forstå 

verbalteksten (s. 16-17), og dermed også fremstår velvillig . Til tross for at verbalteksten 

prøver å forklare detaljert hvordan denne fisken ser ut, er det først ved å se den at det er mulig 

å forstå hvordan brystfinnene og halefinnen lager stylter som fisken bruker til å bevege seg 

med langs havbunnen.  

                                                 
5
 Ifølge Store Norske Leksikon tilhører ikke disse dyrene samme slekt. Stor panda tilhører bjørnefamilien, mens 

liten panda er et mårlignende kattedyr (Panda, 2016).  
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4.1.4.1 Spørsmålene 

Som tidligere nevnt har Dyrenes verden en spørsmål-svar-struktur. Dette kan være et godt 

utgangspunkt for å stimulere barns nysgjerrighet. Jeg har samlet alle spørsmålene fra mine tre 

eksempeloppslag og sortert dem med utgangspunkt i hva de spør om og hvordan de er stilt. 

Dette har resultert i tre kategorier: Reelle, jakt-trofé og kunstige spørsmål.  

4.1.4.1.1 Reelle spørsmål 

Reelle spørsmål er spørsmål som tar 

utgangspunkt i vår kulturkontekst og 

som springer ut fra eksisterende 

kunnskap om virkeligheten. De reelle 

spørsmålene er spørsmål som noen som 

ikke allerede hadde alle svarene kunne 

ha stilt. Eksempler på dette fra 

oppslaget om pandaer er: «Hvor lever 

pandaer?», «Hvor mange slags pandaer 

finnes det?» og «Er pandaer vegetarianere?». Det er en overvekt av denne typen spørsmål, 

som vist i diagrammet over. Dette er relevante spørsmål, men svarene kan bli uklare. Jeg skal 

ta utgangspunkt i et av de reelle spørsmålene jeg nevnte ovenfor: 

Hvor lever pandaer?  

I bambusskogene i Kina. En gang var de å finne over hele det vidstrakte landet, 

men i dag fins de dessverre bare i tre små provinser i Vest-Kina. Små pandaer er 

mer tilpasningsdyktige og fins i Kina og andre deler av Asia, deriblant 

Himalaya.(Ganeri et al., 2006, s. 226-227) 

Svaret er korrekt og fult av informasjon, likevel gir det ikke leseren (hvis det ikke er en som 

kjenner Kinas geografi godt) noen forståelse av hvor pandaer faktisk lever. «I bambusskogene 

i Kina», og «tre små provinser i Vest-Kina» gir ikke spesielt konkret informasjon. Hadde det 

for eksempel vært et tilhørende kart, ville leseren lettere forstått hva svaret innebærer.  

Leseren får heller ikke noe mer forklaring på hvorfor det før levede pandaer over hele Kina, 

mens de nå lever på et veldig begrenset område. At små pandaer er mer tilpasningsdyktige og 

derfor finnes flere steder, er det nærmeste vi kommer en forklaring. Utover dette er alt 

deskriptivt. 

Reelle 

spørsmål

61 %

Jakt-trofé 

spørsmål

14 %

Kunstige 

spørsmål

25 %

SPØRSMÅL

Tabell 4 Fordeling av reelle, jakt-trofé og kunstige 

spørsmål på tre tilfeldig oppslag. Se vedlegg 4 
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4.1.4.1.2 Jakt-trofé spørsmål 

Med jakt-trofé spørsmålene sikter jeg til spørsmål som tar sikte på ett konkret svar som 

leseren skal finne. Til forskjell fra de kunstige spørsmålene er det ikke her helt urimelige 

premisser leseren må godta for at spørsmålet skal være relevant. På oppslaget om stranda og 

havbunnen finner vi spørsmålene: «Hvilken fisk ‘går’ på tre bein?» og «Hvilken fisk ville 

forsvinne på et sjakkbrett?» (Ganeri et al., 2006, s. 16-17).  

Denne spørsmålstypen kan gi leserne morsomme opplysninger, men som leser har jeg lurt på 

om det faktisk bare er flyndrer som kan skifte farge. 

4.1.4.1.3 Kunstige spørsmål 

For å forklare de kunstige spørsmålene skal jeg ta utgangspunkt i et oppslag om pingviner (s. 

90-91). Her er et lite utdrag: 

På hvilken måte er en pingvin som en kork?  

Når de skal opp av vannet, svømmer pingvinene mot land i stor fart og spretter opp 

av vannet som korken på en flaske. Dette er de veldig flinke til, og de lander alltid 

på isen med føttene først. Noen ganger bruker de denne teknikken for å slippe unna 

rovdyr, for eksempel sjøleoparder (Ganeri et al., 2006, s. 90-91)  

Spørsmålet tar utgangspunkt i at leseren allerede godtar det faktum at en pingvin er som en 

kork, og leseren må akseptere dette premisset allerede i spørsmålsformuleringen for å forstå 

teksten på en relevant måte.  

Spørreordet hvilken, som blir mye brukt, tilsier også at det finnes én, og bare en, måte 

pingviner kan være som en kork på. Spørsmålene fremstår ikke som spørsmål, men heller som 

et konstativ som bare beskriver fakta som forfatteren allerede sitter inne med. Setningen er 

ikke egentlig et spørsmål om noen pingviner er som korker, men kunne like gjerne vært 

formulert på denne måten: Pingviner er som korker. 

Svaret til dette spørsmålet baserer seg på at leserens forhold til en kork er noe som spretter 

opp av en flaske. Med en målgruppe fra ni år og oppover er referansen til en champagnekork 

relativt søkt. På norsk er referansen til korker snarere å «flyte som en kork», som for 

eksempel blir brukt i Isbjørnen: «Med alt fettet på kroppen flyter store isbjørner som korker i 

vannet…» (Blom & Kovacs, 2007, s. 20-21), mer nærliggende i sammenhengen pingvin, 
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vann, kork og barn, enn å «sprette korken». Med dette som utgangspunkt er det rimelig å anta 

at metaforen som blir brukt ikke vil gi et riktig bilde av det som skal forklares.  

4.1.4.2 Etos og logos svekkes 

Svarvsnittene preges av konstativer som er overveldende deskriptive. Fraværet av forklaringer 

kan resultere i at både etos og logos svekkes. Leseren blir ikke presentert for noen grunner til 

å tro på at det som sies er sant, men må bare ta forfatterens ord på at det er sånn. Vi ser at 

forfatteren i det utvalgte teksteksempelet ovenfor konstaterer at pingvinene alltid lander på 

isen med føttene først. Et raskt søk på YouTube, viser at denne påstanden ikke er korrekt. 

Som voksen leser stiller jeg meg mange ganger spørsmål om det virkelig er sant det som står i 

boken.  

Når det gjelder patos, kan det vært naturlig at bokens spørsmålsstruktur bidrar til å skape et 

engasjement i lesesituasjonen. Leseren, eller den som blir lest for, oppfordres til å svare. 

Dessverre er det, som jeg har redegjort for ovenfor, flere steder vanskelig å forstå 

spørsmålene, eller eventuelt finne frem til det svaret som forfatterne har sett for seg. Dette 

fungerer kanskje bedre i den siste quizen der svarene på spørsmålene finnes på de ulike 

oppslagene. 

Mange av spørsmålsformuleringene som virker litt tungvinte eller kunstige er nok ment som 

en humoristisk eller spennende innfallsvinkel til stoffet. Resultatet er ikke nødvendigvis som 

tiltenkt. Som jeg har vist over, kan det heller virke forvirrende når det brukes metaforer som 

ikke barnet har noe grunnlag for å forstå (som i korktilfellet). Når en fjerdedel av spørsmålene 

på mine tre tilfeldig valgte oppslag oppleves som kunstige, kan et utfall være at det skapes 

mer forvirring enn begeistring.  

4.1.5 Høytlesning 

En naturlig innfallsvinkling for å begynne å lese i Dyrenes verden er å slå opp på de temaene 

som virker interessante, eller bla og se på bilder, for deretter å lese der nysgjerrighet vekkes. 

Det er ikke naturlig å følge en lesesti fra venstre mot høyre som man tradisjonelt gjør, 

ettersom teksten er delt opp i mange små stykker. Boken er heller ikke egnet til å leses fra 

perm til perm, både fordi den er tykk, men også i betraktning av mengden tekst på hvert 

oppslag. 
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Når et oppslag er valgt er det naturlig for den som skal lese høyt å starte med de spørsmålene 

som har størst overskrift. Min første innskytelse var at disse kunne forstås som 

hovedoverskrifter, som favner mer generelt, mens overskriftene med mindre skrift var 

underoverskriftene som omhandlet ulike temaer mer spesielt. Sånn er det ikke i denne boken. 

Den store skriften markerer i de fleste tilfeller at spørsmålene er knyttet til illustrasjonene. 

Dermed er det naturlig å lese disse høyt fordi det er bildene barna først vil høre om. Dette 

finner jeg støtte for hos Løvland som skriver: «For førskolebarnet er nok bildene oftest 

utgangspunkt for den faglige fascinasjonen.» (Løvland, 2012, s. 89).  

En utfordring i Dyrenes verden er at det ikke er samsvar mellom antall illustrasjoner og antall 

spørsmål på hver side. Dette kan føre til at barnet, som har sitt utgangspunkt i bildene, fort vil 

bla om når det har fått høre om de dyrene det er bilder av på oppslaget. At et yngre barn 

ønsker å bla før all teksten er lest kan selvfølgelig være en konsekvens av at den tenkte 

målgruppen er eldre enn mitt utgangspunkt. Fordelen i denne boken er samtidig at det ikke er 

nødvendig å lese alt som står på et oppslag. Vil barnet bla er det ikke noe i veien for å stoppe 

opp og heller lese et annet sted. Et barn som selv leser vil kanskje lettere kunne orientere seg 

på siden. 

Hvert oppslag er, som jeg har nevnt tidligere, tematisk knyttet sammen, men spørsmålene 

bygger ikke nødvendigvis på hverandre på en måte som gjør at formidleren drives videre til 

neste spørsmål. Ved flere tilfeller er det mulig at leseren kan ønske en utdypende forklaring, 

noe som ville gjort et oppfølgingsspørsmål som gikk mer i detalj naturlig.  

Som høytleser er det også problematisk når spørsmålene oppleves som kunstige. I den 

dialogiske høytlesningssituasjonen blandes bokens etos med formidlerens etos. Barnets tillit 

til at det som blir fortalt faktisk er sant er direkte forbundet med tilliten til den som leser. 

Ingebjørg Mjør skriver at «Høgtlesning lærer barn kva lesing er, og kva ein lesar ‘gjer’» 

(Mjør, 2009, s. 6). Når den voksne så stiller spørsmål de ikke selv forstår svarene til, som for 

eksempel spørsmålet «Når går barn som krokodiller?» (Ganeri et al., 2006, s. 114-115), 

modellerer de dårlige leserforbilder.  

4.1.6 Modelleser 

Den første modelleseren i denne teksten er et barn som er nysgjerrig på dyr og som gjerne vil 

lære så mye som mulig om så mange som mulig dyr. Barnet minner om det Anne Løvland 

kaller en svarjeger. Denne lesertypen leser all tekst som står og er opptatt av å finne svar. 
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Denne modelleseren liker blant annet at spørsmålet har en slags kontrollfunksjon (jamfør quiz 

bakerst i Dyrenes verden.). Svarjegerne er ikke spesielt opptatt av bilder, men leser all den 

verbalteksten som står, hevder Løvland (2011, s. 43). Barnemodelleseren er ikke interessert i 

mer inngående forklaringer på hvorfor noe er som det er, men slår seg heller til ro etter endt 

lesning: «Så det er altså sånn det er.»  

Den voksne modelleseren har et barn som for tiden er veldig interessert i dyr. Kanskje er 

barnet spesielt interessert i slanger, som det jo er bilde av på forsiden, og den voksne tenker at 

en bok som dekker så mange dyr og som bare koster 99 kroner er et godt kjøp. Den voksne 

var uansett innom bokhandelen, og en sånn bok kan jo barnet sitte og bla i lenge. Denne 

modelleseren liker at tekstbolkene er korte og at det er mulig å legge boken fra seg når som 

helst. Selv synes den voksne modelleseren at spørsmålene er morsomme og tegningene både 

realistiske og fine 

4.1.7 Prosaens stil og virkelighetsforankring 

I analysen har jeg vist at saken ikke blir presentert med et så klart og presist språk som mulig. 

Det kunne tenkes at spørsmål og svar strukturen kunne bidra til å skape et engasjement rundt 

saken som formidles, men i analysen ser vi at resultatet heller er at teksten blir så fortettet at 

den er vanskelig å forstå. Når fortettingen i tillegg fører til at teksten inneholder direkte feil, 

kan man ikke snakke om en sak som blir presentert for sakens skyld. 

Pipping mener at man alltid skal se på hva som driver forfatteren til å ytre seg, og i Dyrenes 

verden virker det ikke som om teksten springer ut fra noe utløsningsbehov. Når saken ikke 

fremstilles på en så klar og tydelig måte som mulig, antyder dette at boken ikke er skrevet ut 

fra en teoretisk interesse. Dyrenes verden fremstår som en bok der hensikten først og fremst er 

å selge i veldig mange eksemplarer. Hvis det er tilfellet vil ikke denne boken kunne regnes 

som sakprosa.  

Hvis vi følger Tønnessons definisjon, hvor det ikke stilles krav til kvalitet eller stil, der 

adressaten skal ha grunn til å oppfatte boken som en direkte ytring om virkeligheten, vil 

boken trygt kunnes klassifiseres som sakprosa. En leser har all mulig grunn til å tro at dette er 

sant. Ikke før man eventuelt begynner å sjekke opp påstandene i boken vil man oppdage at det 

er flere ting som faktisk er feil.  
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4.1.8 Samlet vurdering 

Morten O. Haugen (2014) skriver at «De fagbøkene for barn som oversettes til norsk er som 

regel slike faktabøker med enkle, ukompliserte realopplysninger.» Denne boken er ikke noe 

unntak. Den varierende kvaliteten på spørsmålene som blir stilt, i kombinasjon med korte og 

deskriptive svar, gjør at boken fremstår som enkel, men kanskje ikke veldig informativ. 

Dermed mister Dyrenes verden sin status som sakprosa ut fra Pippings sakprosaforståelse.  

Illustrasjonene er realistiske, men veldig sjelden forklarende. Ikonoteksten er symmetrisk og 

tilbyr ikke leserne noe mer enn det teksten allerede har beskrevet.  

Ofte er svarene så forenklet at det blir direkte feil, som når boken påstår at pingviner alltid 

lander på føttene, andre steder oppstår det problemer i oversettelsen. Når det spørres om når 

barn går som krokodiller, og svaret er at man på engelsk kaller det for en krokodille når man 

går to og to i rad (Ganeri et al., 2006, s. 114-115), kunne kanskje oversetteren funnet en bedre 

måte å tilpasse oversettelsen på. 

Mitt inntrykk av denne boken er at den fort blir kjedelig, både fordi den ikke utfordrer dem 

som leser verbalteksten, bildene eller ikonoteksten. Bildene kan fort vekke nysgjerrigheten til 

et barn som blar på egenhånd, men fordi det er få bilder og mange spørsmål og svar, kan 

barnet like fort miste interessen. Likevel fremstår boken som helhet som en faktabok, og med 

tanke på Tønnessons sakprosadefinisjon har adressaten all grunn til å tro at dette er direkte 

ytringer om virkeligheten. 
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4.2 Isbjørnen 

4.2.1 Om boken 

Isbjørnen (2007) har en rammefortelling som handler om en isbjørnbinne som får to 

isbjørnunger. Rammefortellingen følger isbjørnmammaen og ungene fra de blir født 

midtvinters, til de er blitt to år og klarer seg på egenhånd. Det tas mange avstikkere fra 

rammefortellingen, så det ikke lenger er isbjørnfamilien som er i fokus, men heller fortellinger 

og faktaopplysninger om isbjørner generelt.  

I tillegg til den løpende verbalteksten er det på siste oppslag, under overskriften: «Fakta om 

isbjørnen», en oppsummering av de faktaene som boken har presentert. Her er de mer 

konsentrert og sortert under ulike tema: Utbredelse, leveområder, vekt, også videre. På dette 

oppslaget er det også et kart. 

Boken er skrevet av Kirsti Blom og Kit M. Kovacs. Kirsti Blom skriver først og fremst 

skjønnlitteratur for voksne, men har også skrevet en rekke barnebøker (Cappelen Damm, 

2016e). Isbjørnen er den tredje av fem bøker i Kirsti Bloms Polarserie.  

Kit M. Kovacs er marinbiolog og polarforsker. I tillegg til å være medforfatter har hun også 

tatt mange av fotografiene. 

Isbjørnen er utgitt på Cappelen Damm og har 60 sider med 1-4 sider på hvert oppslag. Sidene 

er paginert. Boken er ifølge forlaget beregnet på barn i aldersgruppen 5-12 år (Cappelen 

Damm, 2016d). I kolofonen er det presisert hvilke fotografer som har tatt de ulike bildene i 

boken. Det står at forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond, men det er ikke noen 

kildehenvisninger eller «takk til». 

4.2.1.1 Juryens begrunnelse 

Boken var nominert til Brageprisen i kategorien åpen klasse, som i 2007 var Sakprosa for 

barn. Juryeringskriteriene for åpen klasse var: «Prisen tildeles en bok som er godt tilpasset sin 

målgruppe, som representerer fremragende litterær kvalitet og som fremmer leselyst og glede 

ved kunnskap.»6 

Juryens begrunnelse: 

                                                 
6 Juryeringskriteriene har jeg fått tilsendt av daglig leder i Brageprisen Siri Ekestad Bauge. 
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Isbjørnen med tekst av Kirsti Blom og de fleste fotografier av Kit M. Kovacs er en 

nydelig faktabok for barn. Den handler om isbjørnens liv og kampen for å overleve 

i et Arktis der isen er i ferd med å smelte. Språket er godt og stilen fortellende selv 

om innholdet er faktaorientert. Boka har en egen faktaside, og den egner seg godt 

til høytlesning. Det er vakre fotografier på hver side, noe som gir den et preg av 

billedbok. Fotografiene støtter opp om faktafortellingen på en utmerket måte, 

samtidig som de er en visuell nytelse for leseren.  

4.2.2 Materialitet og paratekst 

Isbjørnen har både glanset forside og glansede 

sider. Den er i et lite høydeformat (20x22). 

Boken fremstår som en krysning mellom 

bildebøker, som ofte er i breddeformat, og 

faktabøkene som ofte kan være større enn dette 

(jf 2.6.2). Boken ble første gang utgitt i 2007 og 

hadde en veiledende utsalgspris på 229 kr. I 2010 

ble den gitt ut som del av en samleutgave, Dyr i 

Arktis, med både Fjellreven, Isbjørnen og 

Svalbardrypa utgitt som én stor bok. (Cappelen 

Damm, 2016c). 

På forsiden til boken Isbjørnen er det et fotografi 

av en isbjørn og en isbjørnunge. De står på en steinete bakke og står frem i kontrast til 

bakgrunnen. Tittelen Isbjørnen er skrevet med en fet font i en blå, to navn står skrevet over 

tittelen, i samme font, men i en mindre størrelse og i hvitt: «Kirsti Blom» og «Kit M. 

Kovacs». Navnene er skilt med en stjerne. Det er de også på bokryggen. Det er lite på denne 

forsiden som krever en tilskuers oppmerksomhet, og jeg kan tenke meg at den i en bokhandel 

fort kan forsvinne i mengden. Sammenligner du denne for eksempel med forsiden til Dyrenes 

verden er den knallgrønne fargen mye mer iøynefallende. 

Teksten på baksiden er skrevet i stor skrift og med korte og forklarende setninger fordelt på 

tre avsnitt. Disse belyser tre ulike temaer tilknyttet isbjørnen. Det første avsnittet starter med 

setningen: «Isbjørnen er det største kjøttetende landdyret på jorda. Den lever i Arktis, der det 

er is og snø og kaldt året rundt.». Her presenteres isbjørnen som et stort og hardbarket rovdyr 

som kan overleve de vanskelige forholdene i Arktis. At isbjørnen i tillegg er det største 

Figur 2 Forside Isbjørnen. 
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kjøttetende landdyret viser hvor spesiell og skummel den er. Det brukes en deskriptiv 

teksttype, dermed formidler dette avsnittet hvordan boken formidler fakta om isbjørnen. 

Det neste avsnittet bruker en narrativ teksttype: «Denne boka forteller om hvordan isbjørnen 

klarer å overleve, fra den blir født en juleaften i ei mørk snøhule langt mot nord, til den er stor 

nok til å jakte etter sel på egen hånd». Fra en beskrivende fremstilling av isbjørner i det første 

avsnittet, blir leseren nå introdusert til narrativet om en spesiell isbjørn.  

Det siste avsnittet forklarer hvordan klimaendringer kan bidra til at isbjørnen blir utryddet: 

«For hvert år som går, blir det mindre is i havet rundt Nordpolen. Når isen smelter, blir det 

vanskeligere å finne mat, og da står bjørnene i fare for å bli utryddet». Den eksplikative 

teksttypen forklarer hvorfor noe er som det er: fordi isen smelter blir det vanskeligere å finne 

mat og derfor står bjørnene i fare for å bli utryddet. 

Den lille baksideteksten viser hvordan ulike teksttyper kan bidra til å engasjere leseren – 

gjennom å beskrive, fortelle og forklare. De ulike teksttypene kan bidra til å lokke med seg 

ulike lesere. En kan tenke seg for eksempel at den deskriptive teksttypen lokker til seg det 

kunnskapstørste barnet, den narrative interesserer barnet som liker fortellinger og den voksne 

tiltrekkes av den eksplikative teksttypen. Dermed kan baksideteksten tiltrekke seg flere ulike 

lesergrupper på relativt lite plass. 

4.2.3 Ikonotekst 

For det meste er ikonoteksten i Isbjørnen symmetrisk, fotografiene forteller det samme som 

verbalteksten. Setningen «Enkelte sultne bjørner bryter seg inn i tomme hytter.» (Blom & 

Kovacs, 2007, s. 32-33) og bildet på samme side som viser en isbjørn som går på to på en 

veranda fremstår symmetriske. Bildene tilfører ikke noe nytt til teksten, men fungerer som en 

dokumentasjon på at det som sies i verbalteksten er sant. Bildene bekrefter og repeterer 

hverandre. 

Fotografiet har som en del av sin modale affordans å dokumentere virkeligheten. Det er en 

serie av fotografier i Isbjørnen der motivet er en isbjørnbinne med barn. Disse bidrar til å 

forsterke den narrative strukturen og følger til en viss grad rammefortellingen. Vi møter 

isbjørnungene inne i en hule (s. 10-11) og etter hvert ut i snøen sammen med 

isbjørnmammaen (s. 12-13, 14-15, 22-23 blant annet). Illustrasjonene kan forsterke det 

narrative og forankre fortellingen til virkeligheten. Det er ikke en fiktiv isbjørnfamilie det 

fortelles om, men en faktisk familie – som vi kan se på bildene.  
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Til tross for at det kan virke som 

om hensikten er at bildene skal 

forankre teksten er det flere 

steder der bildene ikke har den 

effekten. På flere oppslag er det 

uklart hva fotografiet faktisk 

viser. På ett oppslag (jf. Figur 3) 

er det bilde av en sel, et bilde av 

et slags hull ned i vannet og et 

bilde av en isbjørn. 

Verbalteksten handler om 

ringselene: «I løpet av vinteren 

har snø hopet seg opp og lagt seg som tak og fonner over ringselenes pustehull i isen, og inne 

i fonnene graver selene ut sine ynglehi» (Blom & Kovacs, 2007, s. 16-17). Ringselen er lett å 

kjenne igjen og blir introdusert tidlig i teksten under det store bildet av selen. Men om hullet 

vi ser på motsatt side er et «ynglehi», et «pustehull» eller en «ringselhule», som alle er nevnt i 

verbalteksten på dette oppslaget er umulig å si bestemt. Det er heller ikke noe på bildet som 

gir antydning til proporsjonene på bildet. Er det et stort hull sett langt ovenfra, eller et 

nærbilde av et lite hull? Vi ser den samme problematikken på oppslaget på side 10-11, et helt 

hvitt motiv med et lite hull. Mangelen på bildetekst i kombinasjon med en uklar verbaltekst 

kan resultere i at bildene blir mindre nyttige for leseren fordi referansen blir uklar. Det er ikke 

lenger klart hva fotografiene faktisk dokumenterer. 

Mange av fotografiene i boken er veldig like, de knytter seg ikke direkte til oppslaget, men 

viser isbjørner i ulike posisjoner i ulike landskap. Vi finner denne typen repetisjoner også på 

de enkelte oppslagene. De to fotografiene av isbjørnbinna med unger på oppslaget på side 12-

13 er nesten identiske (Blom & Kovacs, 2007, s. 32-33). Det virker som om bildene er fra 

samme serie, det er samme motiv, men med en litt annen vinkling. På oppslaget på side 22-23 

er det bilder fra ulike serier, men motivet er relativt likt. Bildekvaliteten er også varierende. 

Repetisjonene skaper en redundans som gjør bildelesingen lite utfordrende fordi motivene, 

når man slår opp på et nytt oppslag, allerede virker kjent.  

Det at en bok som handler om isbjørner har mange bilder av isbjørner er i seg selv ikke noe 

merkelig. Men dette kan brukes som et godt eksempel på hvordan ikonoteksten beriker 

leseropplevelsen. Der ikonoteksten er helt symmetrisk skapes det lite rom for individuelle 

Figur 3 Utsnitt fra oppslag s. 16-17, Isbjørnen. Er det bilde av et 

pustehill, en ringselhule eller et ynglehi? 
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tolkninger og aktiv medskaping. Et resultat av dette kan bli at boken fort kan oppleves som 

kjedelig. I tillegg fremstår bildene ved flere anledninger mer som dekorasjon, der fotografiene 

repeterer bokens tematikk i stedet for verbalteksten på det konkrete oppslaget. For mange 

dekorative illustrasjoner kan også utdefinere Isbjørnen som en bildebok (jf. 2.6.4.2). 

4.2.4 De retoriske bevismidlene 

Boken bygger etos blant annet gjennom alle fotografiene som blir brukt. I boken Kritisk 

retorikanalys diskuteres det visuelle budskapet ut fra det ikke-fagtekniske bevismiddelet 

«Evidentia»: «Som betraktare av ett fotografi är man övertygad om att man faktiskt ser 

sanningen» (Mral, Gelang, & Bröms, 2016, s. 86). Når boken faktisk viser isbjørnene i ulike 

situasjoner, og med fotografiets dokumentariske effekt, bygges troverdigheten. 

Boken bygger forfatternes etos i kolofonen. Her står det at forfatter Kirsti Blom har mottatt 

støtte fra Det faglitterære fond. «Fondet har til formål å fremme norsk faglitteratur, blant 

annet ved støtte til faglitterære prosjekter i form av stipender til forfattere og oversettere» 

(Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, 2016a). For å få stipend fra fondet er det 

krav til at forfatteren allerede skal ha gitt ut 100 sider med faglitteratur7.  

For Kit M. Kovacs, derimot, bygges hennes etos kun som fotograf. Øivind Andersen skriver 

at: «Det avgjørende er at taleren etablerer sin karakter gjennom selve talen.» (Andersen, 2000, 

s. 35). Overført til litteraturen betyr det at det ikke har noe å si hvilken bakgrunn forfatteren 

har hvis det ikke kommer frem gjennom boken. Det står ingen steder i Isbjørnen at Kovacs 

faktisk er medforfatter, marinbiolog og polarforsker. Denne informasjonen kunne ha bidratt til 

å styrke bokens troverdighet.  

Verbalteksten er, som jeg tidligere har nevnt, delt opp i en narrativ del og en mer forklarende 

del. I den narrative delen er det mye patos, isbjørnen blir fremstilt som et sympatisk dyr med 

gjenkjennelige menneskelige egenskaper: «Med de digre labbene stryker hun varlig på sine 

kjære små…» (Blom & Kovacs, 2007, s. 12-13). I dette eksempelet ser vi både hvordan 

verbalteksten bruker ord med positive konnotasjoner, i tillegg til at selve situasjonen er en 

kjent og positiv situasjon for barnet. På denne måten blir også logos bygget i den narrative 

delen ved at beskrivelsene passer med barnets doxa. Dette er en gjenkjennelig situasjon også 

for barnet som blir fortalt til. 

                                                 
7 Denne reglen ble opphevet på årsmøtet til NFF 10.april 2016. 
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I den delen av Isbjørnen som gjør rede for isbjørner mer generelt er det brukt både deskriptive 

og eksplikative teksttyper. Mye av teksten beskriver isbjørnen og dens tilværelse, men det 

brukes også forklaringer der logos blir styrket: «Isbjørner vet aldri når neste måltid dukker 

opp. Derfor må de til enhver tid være nysgjerrige å endevende alt ukjent for å se om det er ett 

og annet spiselig å oppdrive.» (Blom & Kovacs, 2007, s. 32-33). Når det først er etablert at 

isbjørner ikke vet når neste måltid dukker opp, blir det mer sannsynlig og troverdig for leseren 

at isbjørnen både kan bryte seg inn i hus og kommet til å spise gresstuster og tang. Påstandene 

som blir fremlagt underbygges av et fotografi av en isbjørn på en veranda.  

4.2.5 Høytlesningssituasjonen  

Det første oppslaget i boken beskriver hvordan isbjørnen graver seg et hi. «Polarmørket har 

senket seg over Arktis. Det er november. Ei isbjørnbinne krafser og graver så snøspruten står 

om henne i ei fonn høyt oppe i en bratt fjellskrent. […] Isbjørnmor kjenner at det er på tide å 

gå i hi. Det begynner å haste. Hun forstår at ungene hennes ikke kan overleve om de kommer 

til verden ute i kulda og snøstormene» (Blom & Kovacs, 2007, s. 6-7). Verbalteksten gir en 

veldig levende beskrivelse. Det brukes ulike språklige virkemidler som er med på å male et 

mer detaljert bilde. I dette utdraget ser vi blant annet at bildet blir mer utbrodert ved at det 

brukes adjektiver og ulike figurer, blant annet figuren hendiadyoin, der et begrep deles opp i 

to sidestilte begreper, for eksempel «krafser og graver».  

Det visuelle språket, i kombinasjon med korte setninger, gjør at verbalteksten kan oppleves 

som enkel å lese i en høytlesningssituasjon. I det første oppslaget skaper ikonoteksten et 

helhetlig bilde. Til tross for at «polarmørket» er et ganske visuelt ordbilde, så er det 

ikonoteksten, kombinasjonen av verbalteksten og det faktiske bildet av isbjørnen i det blå 

polarmørket som skaper et fullstendig bilde.  

Overgangene mellom det narrative og det deskriptive er glidende. Et eksempel finnes på 

oppslaget på side 30-31: «Helt fra hun var isbjørnunge selv, fulgte isbjørnmammaen nøye 

med når hennes egen mor jaktet. … Isbjørner er kloke og lærenemme dyr og samler seg 

erfaring og viten. Det er nødvendig for å overleve i kalde og karrige strøk» (Blom & Kovacs, 

2007, s. 30-31). Her ser vi endringen fra rammefortellingen, med en spesiell isbjørnfamilie, til 

faktaorienterte beskrivelser av isbjørner generelt. Videre handler verbalteksten i ti sider om 

hvordan isbjørner jakter og om eventuelle konsekvenser av at temperaturen endrer seg og isen 

forsvinner. Rammefortellingen dukker først opp igjen på oppslaget på side 40-41: «Men 
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isbjørnmor er uvitende om slike farer, og forhaster seg sjelden når hun er ute på vandring» (s. 

40-41).  

At det ikke er noen tydelige markører kan få ulike konsekvenser i en høytlesingssituasjon. Et 

resultat kan være at barnet, som engasjerer seg i rammefortellingen ikke merker overgangen 

og dermed også følger spent med under de mer deskriptive delene av verbalteksten. Samtidig 

er et motsatt resultat også mulig. Barnet kan miste interessen når det drivet som narrasjonen 

skaper forsvinner.  

4.2.5.1 Mangel på overskrifter 

Isbjørnen har ikke overskrifter eller andre markerte overganger eller pauser. I boken 

Barnelitteratur – sjangrar og teksttyper skriver Tone Birkeland og Ingeborg Mjør: «Bøker for 

yngre barn er først og fremst høgtlesningsbøker, og høgtlesing krev ei form for avslutning 

eller pause.» (Birkeland & Mjør, 2012, s. 56). Fordi Isbjørnen er på 60 sider, med relativt mye 

tekst, kan mangelen på pauser by på problemer i høytlesningssituasjonen. For det første 

forutsettes det at man leser boken fra start til slutt, og ikke hopper inn i teksten hvis det er 

noen steder barnet synes det ser ekstra spennende ut. I tillegg er et resultat av mye tekst og lite 

pauser at det kan bli tungt å holde på konsentrasjonen for et litt utålmodig barn. Overskrifter 

markerer ikke bare pauser, å komme til neste kapittel kan like godt være et mål for lesingen.  

Det er mye tekst på hvert oppslag og bildene er ikke veldig komplekse. Dermed blir barnet 

fort ferdig med å lese bildet samtidig som den voksne kan ha mye igjen å lese. Når samspillet 

mellom bildene og verbalteksten flere steder virker tilfeldig kan også dette skape en situasjon 

der barnet fort blir utålmodig og vil ønske å bla videre. Språket er veldig visuelt, men ofte kan 

det føre til liten fremdrift i handlingen, som igjen kan gjøre at boken ikke oppfattes som 

spennende for barnet.  

4.2.6 Modelleser 

En voksen modelleser er engasjert i klima- og miljøspørsmål og synes at denne boken skiller 

seg fra andre fagbøker for barn ved at den, allerede i baksideteksten, viser at den ikke er redd 

for å ta opp vanskelige problemstillinger. Denne modelleseren synes både bildene i boken og 

skildringene er vakre, og at vekslingen mellom fortelling og fagstoff bidrar til at også 

fagstoffet fremstår poetisk.  
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To ulike barnemodellesere kan identifiseres med utgangspunkt i baksideteksten. Begge synes 

det er mange spennende fotografier i boken, og mens de blar på egenhånd finner de mange 

bilder som de gjerne vil høre om. Det ene barnet liker de blodige bildene av isbjørnen på jakt, 

beskrivelsene av hvordan de slåss og hvor store og farlige de er. Dette barnet vil lese denne 

boken fordi «Isbjørnen er det største kjøttetende landdyret på jorda»!  

Det andre barnet vil gjerne høre fortellingen om isbjørnfamilien og synes isbjørner er så pene 

å se på. De er spennende fordi de er så store, men også så søte! På tittelsiden ligner bildet av 

isbjørnen på et kosedyr!  

4.2.7 Prosaens stil og virkelighetsforankring 

I Isbjørnen er det ikke alltid saken som er i sentrum. Hvis vi ser på samspillet mellom de ulike 

faktorene (taleren, tilhøreren, saken og språket jf. 2.2) ser vi at selv om boken tematisk 

handler om saken, isbjørner, så er ikke fremstillingen klar og presis. Det malende språket og 

de lange skildringene bidrar ikke til at saken fremstilles på en hensiktsmessig måte, hverken 

med tanke på språket eller målgruppen. Pipping hevder at i diktningen er det forfatteren selv 

som er høyest vektet av de ulike faktorene (Pipping, 1938, s. 273). I denne boken kan det flere 

ganger oppleves som om forfatterne er mer opptatt av å skape en poetisk fremstilling av 

isbjørnen enn å formidle saken for sakens skyld. De lange skildringene bidrar heller til at 

fortellingen mister litt av drivet sitt, noe som igjen antyder at boken ikke er fremstilt på en 

måte som er tilpasset målgruppen.  

Samtidig kan man hevde at Isbjørnen har utgangspunkt i et intellektuelt utløsningsbehov. I 

Isbjørnen tar forfatterne opp problemstillinger knyttet til miljø: «Men nye og usynlige fiender 

sniker seg innpå isbjørnen» (Blom & Kovacs, 2007, s. 36-37). Her blir det tatt opp hvordan 

giftstoffer fra landbruket ender opp i melken til isbjørnbinna og at temperaturen stiger. Måten 

miljøproblematikk blir behandlet på i Isbjørnen fremstår saklig, her behandles saken for 

sakens egen skyld, og uten hensikter om å påvirke noen i noen retning. I Isbjørnen tilbys det 

ingen løsninger på miljøproblemet og det står ingen steder hva den som leser kan gjøre for å 

hjelpe situasjonen til isbjørnene. Dermed kan det virke som om Isbjørnen tar utgangspunkt i 

et intellektuelt utløsningsbehov, ut fra Pippings syn på sakprosa, fordi boken oppfyller kravet 

om å først og fremst formidle kunnskap om saken.  

Når jeg likevel har argumentert for at boken synes fremstilt heller ut fra forfatterens behov for 

å fremstille saken på en poetisk måte, vil ikke Isbjørnen kunne forstås som sakprosa. Det 
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virker troverdig at fremstillingen springer ut fra et utløsningsbehov, men til tross for at den 

ikke prøver å påvirke i noen retning kan det virke som om det er det emosjonelle som er 

utgangspunktet. Man kan tenke seg at Isbjørnen ikke kan regnes som sakprosa utfra Pippings 

forståelse fordi det virker som om språket blir prioritert på bekostning av en klar og presis 

fremstilling av saken. 

Med utgangspunkt i Tønnessons sakprosaforståelse har adressaten grunn til å tro at det som 

sies er direkte ytringer om virkeligheten. Det er flere grunner til dette. Fotografiene fungerer i 

stor grad som virkelighetsmarkører, og gjør at boken allerede ved første øyekast fremstår som 

en sakprosabok. Når man blar gjennom boken bekreftes denne antagelsen ved at boken er så 

tettpakket med fotografier. Boken som helhet fremstår også ved videre lesning som troverdig. 

Fortellingen om isbjørnfamilien forankres i virkeligheten gjennom fotografiene av en 

isbjørnfamilie. Videre bygges etos og logos i teksten ved at påstandene blir forklart og noen 

ganger også bekreftet ved hjelp av fotografiene.  

Adressaten har all grunn til å tro at det som sies er direkte ytringer om virkeligheten i 

Isbjørnen. Det er flere grunner til dette. Fotografiene fungerer i stor grad som 

virkelighetsmarkør, og gjør at boken allerede ved første øyekast fremstår som en sakprosabok. 

Når man blar gjennom boken, bekreftes denne antagelsen ved at boken er så tettpakket med 

fotografier. Boken som helhet fremstår også ved videre lesning som troverdig. Fortellingen 

om isbjørnfamilien forankres i virkeligheten gjennom fotografiene av en isbjørnfamilie. 

Videre bygges etos og logos i teksten ved at påstandene blir forklart, og noen ganger også 

bekreftet ved hjelp av fotografiene.  

4.2.8 Samlet vurdering 

I juryens begrunnelse blir de vakre fotografiene, som vi har sett, trukket frem som en grunn til 

at Isbjørnen er nominert: «Fotografiene støtter opp om faktafortellingen på en utmerket måte, 

samtidig som de er en visuell nytelse for leseren» (Bauge, 2015). Jeg har argumentert for at 

fotografiene ikke støtter opp om fortellingen. Flere steder virker heller bildeutvalget tilfeldig, 

noe jeg tror svekker barns interesse for boken. I tillegg opplever jeg at kvalitetene på 

fotografiene, eventuelt på trykket i boken, ikke er optimal.  

De detaljerte skildringene av sted og bjørnemors behandling av barna er med på å bygge opp 

en forståelse av bjørnemor som en god og kjærlig mor, med egenskaper som vi gjenkjenner 

fra menneskeverdenen. Dette fokuset appellerer til barns forståelse av virkeligheten og bidrar 
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til at boken oppleves som tilpasset målgruppen. Sammenholdt med Tønnessons 

sakprosaforståelse gir dette leseren grunn til å tro at dette er direkte ytringer om virkeligheten. 

Jeg har argumentert for at boken ikke kan regnes som sakprosa ifølge Pipping fordi det virker 

som om vektingen av språket synes viktigere enn en klar og presis fremstilling av saken. 

Isbjørnen blir fort stillestående fordi det brukes for mye tid på å skildre øyeblikkene. I 

høytlesningssituasjonen forsvinner fremdriften. Kombinasjonen av den glidende overgangen 

mellom narrasjon og fakta, lange skildringer og repetitive fotografier kan fort resultere i at 

barn opplever boken som kjedelig.  
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4.3 Onkel Arne. Moderne fiskerier 

4.3.1 Om boken 

Onkel Arne. Moderne fiskerier handler om Bjørn Arild som blir med svogeren sin, som han 

kaller onkel Arne, ut med fiskebåten MS «Kvannøy». På denne turen lærer han om hvordan 

moderne fisking foregår, blant annet om kvoter, fiskebåttyper, fangstmetoder og lovverk.  

Boken er skrevet av Bjørn Arild Ersland, en prisvinnende norsk forfatter. Han har skrevet en 

rekke bøker for barn og unge, både skjønnlitterære og sakprosa. Ersland har vært nominert 

både til Brageprisen og til Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur. I 2009 

fikk han Skolebibliotekarprisen for sitt samlede forfatterskap av barne- og ungdomsbøker 

(Omnipax, 2016a). 

Annlaug Auestad er illustratør og er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen (Auestad, 2016). 

Hun har en tegneserieaktig og naiv strek som ofte også formidler en humoristisk tone. 

Auestad og Ersland samarbeider om en rekke utgivelser. 

Onkel Arne. Moderne fiskerier er utgitt på Omnipax forlag. Boken er på 60 sider, med en eller 

flere illustrasjoner på hvert oppslag. Illustrasjonene er en kombinasjon av fotografier, 

tegninger i tillegg til andre grafiske elementer, blant annet understrekninger og innsirklinger. 

Disse kan gi oppslagene et rotete preg, men viser til de som først og fremst leser bildene at det 

er en sammenheng mellom det som blir lest og illustrasjonene. Sidene er paginert. 

Bibliotekar og barnebokanmelder Morten O. Haugen skriver i sin anmeldelse av boken at 

faktastoffet er «fortalt slik at det føles relevant for barn fra 8 år» (Haugen, 2009). Forlaget 

anbefaler den fra 10 år (Omnipax, 2016b). På baksideteksten står det derimot «en bok for alle 

om livet i havet og om moderne norske fiskerier.» (Ersland, 2008). 

4.3.1.1 Struktur 

På hvert oppslag er det både fakta og fortelling. Boken er strukturert så rammefortellingen 

følges på venstresidene, mens høyresidene supplerer med relaterte fakta. På første oppslag for 

eksempel, blir leseren introdusert til rammefortellingen gjennom presentasjonen av karakteren 

onkel Arne (Ersland, 2008, s. 8-9). Bjørn Arild er fortelleren. Han forteller hva Arne jobber 

med, hva det innebærer å være styrmann og på hvilken båt Arne jobber. Han forklarer også at 

båten har en not som de fanger fisk med: «Bak i båten har de nota. Den er som et digert garn, 
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og er like stor som tretti fotballbaner.» (s. 8-9) På høyre siden er det en annen fortellerstil. 

Under overskriften «Fakta om fiske: De siste jegerne» (s. 8-9) kommer det en forklaring på 

hvorfor man kan regne fiskeren som den siste jegeren, og informasjon om ulike redskaper 

som brukes til fiske: «Fiskerne bruker mange ulike redskaper. Garn og ruser kalles «passive 

redskaper», siden de står i ro.» (s. 8-9). I tillegg er det på «faktasiden», nederst til høyre en 

liste med faktaopplysninger om fiskebåten Arne jobber på: MS Kvannøy.  

Onkel Arne. Moderne fiskerier har en detaljert innholdsfortegnelse som flere steder viser til 

samme side, for eksempel er begge disse på side 11: «Alle lever av noen som er mindre» og 

«Hvem bestemmer ombord i fiskebåten?» (Ersland, 2008). Boken har stikkordsregister, dette 

fungerer også som et oppslagsverk, der ordene i registeret også blir forklart eller definert. Helt 

til slutt følger en litteraturliste. 

4.3.1.2 Resepsjon og juryens begrunnelse 

Onkel Arne. Moderne fiskerier ble nominert til Brageprisen i kategorien Barne- og 

ungdomsbøker i 2008.  

Forfatter og illustratør har i denne boka skapt et helhetlig uttrykk. Ved utstrakt bruk 

av humor som virkemiddel i både tekst og illustrasjon, skiller boka seg ut. 

Blandingen av fakta og fiksjon fungerer spesielt godt i denne boka. Vi får et detaljert 

innblikk i en næring som har spilt og fortsatt spiller stor rolle for nærmiljøet og 

næringslivet i vårt langstrakte land. Den gir et skråblikk på et, til tider, tøft yrkesliv. 

I en nøktern stil, men med personlige og underfundige betraktninger, lærer vi noe 

samtidig som vi underholdes.8 

Boken ble, ifølge Dagbladet, «utsolgt fra forlaget; kjøpt opp av en begeistret fiskeindustri som 

endelig har fått sitt liv og virke litterært framstilt.» (Krøger, 2008). Dette var altså en bok som 

fiskeribransjen hadde ventet på. Morten O. Haugen skriver i sin anmeldelse av boken at det er 

«stor stas for gutta» (Haugen, 2009) fordi den fremstiller gode rollemodeller for gutter i sin 

fremstilling av «stolte menn i sine yrker». På barnebokkritikk.no starter anmelder Jostein 

Andersen Ryen sin anmeldelse med overskriften «Moderne fiskerier. Umoderne fortelling.» 

(Ryen, 2008) Denne anmeldelsen har fokus på at den narrative delen har lite driv, mens 

faktadelen har en tørr og lite pedagogisk tone. Mottakelsen er altså delt. 

                                                 
8Jurybegrunnelsen har jeg fått tilsendt av daglig leder i Brageprisen, Siri Ekestad Bauge.  



46 

 

4.3.2 Materialitet og paratekst 

Boken er kvadratisk 24x24 cm, med matt 

forside.  

På forsiden av boken er det tegnet et 

tverrsnitt av et skip. I tillegg er det skrevet 

inn opplysninger om hva som er hva, markert 

med piler til ulike deler av båten. I stor skrift 

står det Onkel Arne og under Moderne 

fiskerier. Over tittelen står navnene Bjørn 

Arild Ersland og Annlaug Auestad. På dekk 

på båten står onkel Arne og vinker. At det er 

onkel Arne markeres ved at han har en rød 

ring rundt seg, og en pil som peker opp til 

tittelen.  

På baksiden er det en tegning av en mann som ligger i en seng med dynen godt trukket opp. 

Vi ser han gjennom vinduet på en båt. Det er en pil på tegningen som viser til sjøsyketabletter. 

Under illustrasjonen følger baksideteksten. Her blir det kort gjort rede for hvem onkel Arne er 

og hvem Bjørn Arild er:  

Onkel Arne er styrmann på fiskebåten ‘Kvannøy’ av Bodø. Han synes Bjørn Arild 

er ei landkrabbe som burde visst litt mer om sjøen. Men Bjørn Arild er redd for 

sjøsjuken. Han har heller aldri vært på havet i skikkelig storm. Likevel blir han 

med onkel Arne. Ute i Nordsjøen fanger de en million makrell!  

– Og det er ingen fiskeskrøne. (Ersland, 2008).  

Det blir altså presisert at dette ikke er fiksjon og at vi skal få høre en fortelling om da Bjørn 

Arild ble med onkel Arne ut på sjøen for å fiske. Videre fortsetter baksideteksten med å 

fortelle om hvem andre vi skal møte, denne gangen er det ikke fortellingens karakterer, men 

mer abstrakte figurer: «fiskere, fiskeriarbeidere, kystvakta og havforskere.» (Ersland, 2008). 

Det blir så presisert at dette er «en bok for alle om livet i havet og om moderne norske 

fiskerier». I det siste avsnittet står det om andre faktabøker av de samme forfatterne.  

Det er altså antydet allerede i baksideteksten at dette er en blanding mellom fakta og fiksjon. 

Det første avsnittet spiller på det fantastiske ved å dra ut og fiske en million makrell, mens de 

Figur 4 Forside Onkel Arne. Moderne fiskerier. 
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neste avsnittene er med på å forankre fortellingen til virkeligheten. Det siste avsnittet der vi 

blir fortalt om andre faktabøker, forteller leseren implisitt at dette faktisk er en faktabok.  

På tittelsiden er det en tegning av en mann som sitter med armene til hver sin side som for å 

markere hvor stort noe er. Over mannen er det tegnet, med stiplet linje, en fisk. Denne 

illustrasjonen kan tolkes som en tegning av en mann som sitter og forteller en fiskeskrøne.  

Gjennom parateksten kommer det frem at Onkel Arne. Moderne fiskerier er en faktabok om 

moderne fisking. Likevel er både den humoristiske streken til Auestad, i kombinasjon med 

påstanden om at dette ikke er noen fiskeskrøne, med på å gjøre virkelighetsforankringen litt 

mer usikker. At det er en spenning mellom fakta og fiksjon kan gjøre leseren usikker, men 

kan også bidra til å forsterke de fantastiske sidene ved moderne fisking.  

Kolofonen kommer på baksiden av tittelsiden. Her er det også en takk til de som har hjulpet 

forfatteren da han skrev boken. I tillegg står det at boken er innkjøpt at Norsk kulturfond og 

har fått støtte fra Det faglitterære fond, som bidrar til å styrke bokens troverdighet.  

4.3.3 Ikonotekst 

Allerede på tittelsiden skaper ikonoteksten en annerledes lesning gjennom en spennende 

dynamikk mellom tekst og bilde. Bildet av onkel Arne med armene utstrakt, kan gi 

assossiasjoner til en som sitter og forteller en fiskeskrøne. Har leseren allerede lest 

baksideteksten vet vi at dette skal være en faktabok, og ikonoteksten kan fremstå som 

ambivalent fordi ordene (tittelen på det som allerede er etablert som en faktabok) og bildet 

ikke stemmer overens. Resultatet kan være at det blir skapt en usikkerhet til om det vi skal få 

høre er sant, eller bare har utgangspunkt i sannheten (som fiskeskrøner ofte har). En måte å 

lese det på blir dermed at virkelighetsforankringen er uklar, det er grunn til å tro at 

fortellingen har sitt utgangspunkt i virkeligheten, men at forpliktelsen til å snakke sant er 

løsere 

Onkel Arne. Moderne fiskerier er i all hovedsak det Nikolajeva kaller en kompletterende 

bildebok (jf kapittel 2.6.4.2.2). Et eksempel på at boken er kompletterende finner vi på det 
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første oppslaget. Verbalteksten forklarer på 

venstresiden at «Den [nota] er som et digert 

garn, og er like stor som tretti fotballbaner» 

(Ersland, 2008, s. 8-9). På høyresiden er det en 

illustrasjon av en not ved siden av en 

fotballbane, med følgende verbaltekst: «Nota 

som onkel arne bruker er kjempestor! F.eks så 

blir en fotballbane så liten! Hvis vi 

sammenligner en fotballbane med nota.» (s. 8-

9). Vi ser her at illustrasjonen kompenserer for 

det verbalteksten ikke kan uttrykke. Tegningen 

har som modal affordans å vise 

størrelsesforhold. Vi blir her faktisk fortalt hvordan vi skal forstå størrelsesforholdet. Bildet 

og verbalteksten sier i utgangspunktet det samme, men bidrar likevel til en større forståelse 

ved at de står sammen. De grafiske elementene bidrar som veiledere for leserne og knytter de 

ulike modalitetene sammen. 

4.3.4 De retoriske bevismidlene 

Forfatteren bruker flere forskjellige grep for å bygge etos. Takken i starten, som refererer 

både til mannskapet om bord og til de som har hjulpet han med faktasjekk, er en sterk 

innledning for å skape tillit i relasjonen mellom forfatteren og leseren. Det er, i tillegg til det 

nevnte stikkordsregisteret med definisjoner, også en litteraturliste tilslutt i boken. Denne 

bidrar til å bygge opp forfatterens troverdighet, både ved at han synliggjør kildene sine, men 

også med de tilhørende vurderingene av kildene.  

De innledende kommentarene i litteraturlisten forteller en ung leser gjennom direkte 

leserhenvendelse om hva en litteraturliste er: «Alle faktabøker bør ha ei litteraturliste som 

viser hvilke bøker forfatteren brukte da han skrev sin egen bok.» (Ersland, 2008, s. 60). 

Denne påstanden virker også som et direktiv, som forteller leseren hvordan de selv bør opptre 

når de skal skrive tekster. Videre kommenteres og vurderes de ulike kildene: «På 

Havforskningsinstituttets hjemmeside, www.imr.no er det mye spennende stoff.» (s. 60). 

Disse formuleringene, i tillegg til å vise velvilje, inneholder en god del patos. Dette kommer 

til uttrykk blant annet ved at Ersland viser sin egen entusiasme for kildene. Jens E. Kjeldsen 

hevder at «I prinsippet er ikke emosjoner retoriske med mindre de fungerer persuasivt, eller 

Figur 5 Utsnitt fra oppslag s. 8-9, Onkel Arne. 

Moderne fiskerier. «En not så stor som tretti 

fotballbaner». 
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rett og slett som argumenter» (Kjeldsen, 2006, s. 312). Det understrekes hvor morsomt 

forfatteren selv synes det har vært å jobbe med dette, og det har en motiverende funksjon fordi 

det er klart at forfatteren ønsker at leserne skal bli like begeistret som han – og derfor bruke 

disse kildehenvisningene for å innhente mer informasjon på egenhånd.  

Jonas Bakken skriver i Retorikk i skolen at antikkens retorikere anbefalte å legge inn en sterk 

følelsesappell til slutt i en tale, for da gjorde tilhørerne faktisk det man hadde overtalt dem til 

(Bakken, 2009, s. 40). På samme måte kan denne kildelisten virke på interesserte barn:  

Det aller morsomste er likevel Sildesalgslagets hjemmeside. Her kan du hver dag 

gå inn og sjekke hvilke båter som har meldt fangstene sine for salg. Slik kan du 

følge med på båtene gjennom hele året. Adressen er www.sildelaget.no (Ersland, 

2008, s. 60).  

Så er det opp til hvert enkelt barn om dette faktisk er morsomt. 

Den narrative delen bruker mye patos, det spilles både på humor og til dels spenning. I seg 

selv har ikke fortellingen noen klar spenningsoppbygning, men noen steder er det gjort forsøk 

på å bygge opp spenning. Et eksempel er Bjørn Arilds frykt for storm: «‘Åssen er været?’ 

skrev jeg. ‘Det blese,’ svarte han. ‘Mye?’ ‘Storm. Sjøen slår øve dekk’» (Ersland, 2008, s. 14-

15). Når stormen kommer, sover Bjørn Arild gjennom det hele og merker ingenting før han 

blir fortalt om det morgenen etter.  

Høyresidene, med faktaoppslag kan stå for seg selv, samtidig som de er relevante i 

sammenheng med den narrative venstresiden. Dermed styrkes logos. Faktasiden bygger opp 

om og argumenterer for at det som sies i fortellingen er sant. Høyresiden er dominert av 

konstativer. Alle faktatekstene har en overskrift, en setning, enten et spørsmål eller en påstand 

som gjør at man enkelt kan orientere seg i fakta man er interessert i. Under følger en tekst som 

ofte både er deskriptiv og eksplikativ. Det eksplikative tar barnet på alvor ved at det blir brukt 

enkle begreper i kompliserte forklaringer. Et eksempel på dette ser vi når Ersland under 

overskriften «de fisker med båter som ikke fins» forklarer leseren den kompliserte 

kvotefordelingen på ulike fartøyer (s. 50-51). 

4.3.5 Høytlesning 

Måten voksne tolker ikonoteksten på viktig for hvordan de formidler teksten i en bok (kapittel 

2.6). Den tegneserieaktige streken til illustratør Annlaug Auestad, kombinert med den enkle 
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og tidvis humoristiske fortellerstilen til Ersland i rammefortellingen, kan bidra til at denne 

boken leses med humor. Flere steder i rammefortellingen blir onkel Arne sitert, og 

høytleseren blir nødt til å imitere Arnes dialekt: «‘Eg dauer tå sult’, smilte onkel Arne til 

Stuerten. ‘Eg må ha seks egg!’» (Ersland, 2008, s. 50). De påfølgende refleksjonene til 

karakteren Bjørn Arild om hvordan onkel Arne minner om en hvalross, kan bidra til 

morsomme situasjoner når høytleseren skal fremføre uvante dialekter. Dermed understrekes 

bokens humoristiske tone. 

Alle de grafiske elementene, indekser i form av piler og understrekinger, kan bidra til å gjøre 

høytlesningssituasjonen mer dialogisk. Formidleren kan lettere underveis i lesingen peke på 

relevante illustrasjoner, det kan stilles spørsmål og det åpnes for samtaler mellom formidler 

og den som blir lest for. 

4.3.5.1 Vanskelig skrift 

Det er mye skrift i en del av illustrasjonene og den teksten er i tillegg skrevet med en 

kronglete håndskrift som kan være vanskelig å forstå, selv for en erfaren leser. På det første 

oppslaget, med nota, er det flere piler opp som gir tilleggsinformasjon: 

Fotballbanesammenligningen som jeg har nevnt tidligere, hvordan nota snurpes sammen, hvor 

dyp og lang den er i tall, i tillegg til en stiplet linje som peker tilbake på verbalteksten 

(Ersland, 2008, s. 8-9). Mengden med informasjon, som igjen krever en høytleser, kan føre til 

at barnet som ikke klarer å lese bildene på egenhånd opplever at det er for mye det ikke 

forstår og dermed mister interessen.  

I denne boken kan man lure på om all den vanskelige håndskriften går på bekostning av 

barnet, og om boken derfor ikke egentlig kan regnes som en barnebok. Barnelitteraturforsker 

Barbar Wall (1991) hevder at det ikke er hva som blir sagt, men hvordan ting blir sagt og til 

hvem, som er viktig når man skal vurdere hva som er en barnebok. Hun har laget tre begreper 

med utgangspunkt i hvordan fortelleren henvender seg til tilhøreren. Hvis fortellerstemmen 

bare snakker til én leser kaller hun det for enkel adressat (single address). Hvis 

fortellerstemmen henvender seg både til en voksenleser og en barneleser, men at tiltalen til 

den voksne går på bekostning av barnet kaller hun det for dobbel adressat (double address). 

Klarer fortellerstemmen å henvende seg både til en barneleser og en voksenleser samtidig får 

vi likeverdig adressat (dual address).  
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Walls likeverdige adressat fører oss videre til begrepet allalderlitteratur. Åse Marie 

Ommundsen definerer i sin doktorgradsavhandling allalderlitteraturen som «litteratur som 

henvender seg til både en barneleser og en voksenleser samtidig, og ikke til den ene på 

bekostning av den andre» (Ommundsen, 2010, s. 66). Jeg mener at denne boken er en 

allalderbok fordi boken har et referansegrunnlag som både barn og voksne kan kjenne seg 

igjen i, for eksempel fotballbanen som størrelsesmarkør. En annen grunn til at boken har 

likeverdig adressat er at boken inneholder ganske avanserte opplysninger om norsk fisking, 

forklart på en veldig enkel måte. Jeg vil anta at både en del voksne og barn synes Erslands 

forklaringer om avansert lovverk er lettere å forstå, enn det er å lese regelverket ut fra 

lovboken. 

Samtidig kan det være problematisk for de barna som selv leser å lese den kronglete 

bildeteksten. Uten noen til å hjelpe med dekodingen kan det føre til at barnet føler at teksten 

ikke er rettet mot seg. Samtidig er bildene også nært knyttet til verbalteksten, så selv om 

bildeteksten forankrer bildene, bør det ikke være noe problem å forstå dem kun med 

utgangspunkt i verbalteksten.  

Rammefortellingen og faktaopplysningene er tydelig skilt strukturelt i boken, også ved at de 

har ulike fonter. Dette gjør det mulig for en høytleser å bare lese rammefortellingen dersom 

den som blir lest for ikke er interessert i alle faktaopplysningene. For en yngre leser kan man 

starte med fortellingen, kanskje svare på spørsmål barnet måtte ha knyttet til illustrasjonene 

og så, heller ved senere anledninger lese mer og mer av faktadelene. Boken går altså ikke på 

bekostning av barnet, men tilbyr heller flere lag med informasjon. Det er ulike nivåer av 

kunnskap som kan bidra til at barnet vil ha glede av boken lenge.  

4.3.6 Modelleser 

Det finnes flere modellesere for denne boken. Én modelleser kan være et barn som er spesielt 

interessert i fisking og alt som har med sjøen å gjøre. Barnet synes den narrative delen av 

boken er mest spennende, men følger pilene over til illustrasjonene og opplever det som 

motiverende at det også visuelt er mulig å følge hvordan tekst og bilder hører sammen. Det er 

når de grafiske elementene markerer klare sammenhenger at barnet også vil høre om det som 

står på faktadelene. Denne modelleseren vil finne frem boken flere ganger, og etter hvert som 

det blir kjent med historien vil det også høre flere faktaopplysninger. 
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Et annet barn er spesielt motorinteressert, liker biler, fly og alt annet med motor. Det var 

tverrsnittet av båten på forsiden som tiltrakk denne modelleseren til boken allerede i butikken. 

Barnet vil helst få forklart alle detaljer om hvordan båten fungerer. Størrelsen på nota, 

hvordan båten blir sporet og kartet over MS Kvannøys seilaser i løpet av 2007 interesserer 

barnet veldig. Denne modelleseren vil gjerne høre fortellingen om Arne og Bjørn Arild, men 

synes ikke det er noe problem at fortellingen stopper opp når fakta skal forklares.  

Én voksen modelleser har kanskje en jobb på sjøen og ønsker å videreformidle kunnskaper 

om livet på en fiskebåt til niesene og nevøene sine (akkurat som onkel Arne). Denne leseren 

kjenner seg igjen i fortellingene fra båten og koser seg på bekostning av Bjørn Arild, og hans 

bekymrede væremåte. Denne modelleseren synes forfatteren klarer å formidle kompleksiteten 

i fiskeryrket på en måte som både forståelig og spennende.  

4.3.7 Prosaens stil og virkelighetsforankring 

Onkel Arne. Moderne fiskerier ligger i grenselandet mellom sakprosa og fiksjonsprosa. Leser 

man rammefortellingen for seg vil boken kunne kategoriseres som skjønnlitteratur, til tross for 

de mange referansene til virkeligheten. Men fortellingen skal ikke leses for seg, 

rammefortellingen er nært knyttet til faktadelene både tematisk, men også visuelt gjennom de 

grafiske elementene.  

Sett i lys av Pippings sakprosaforståelse ville kanskje ikke boken regnes som sakprosa. Både 

språket og illustrasjonene er mer enn bare tilpasset barnet, de er også pyntet på for å 

underholde og engasjere leseren. Dette gjør det mulig å argumentere for at saken ikke er 

fremstilt bare for sakens egen skyld, men også med et ønske om å påvirke noen. Det er tydelig 

at forfatteren ønsker å formidle sitt engasjement for moderne fiskeri og kanskje også overføre 

noe av det til leseren. Boken er i så fall drevet frem av en viljebetont stil, og ikke primært med 

utgangspunkt i noe intellektuelt utløsningsbehov.  

Samtidig kan det være et relevant motargument at engasjement er nødvendig for at barn skal 

forstå saken på best mulig måte. Den narrative delen skaper gjenkjennelige referanser som 

gjør det lettere for barnet å forstå saken Når barnets nysgjerrighet vekkes vil det kanskje også 

være mer interessert i å ta til seg ny kunnskap. Dermed ville Pipping likevel kunne si seg enig 

at dette er sakprosa fordi fremstillingen av saken er tilpasset målgruppen på en måte som gjør 

saken tilgjengelig for målgruppen.  
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Johan Tønnessons definisjon har bedre plass til disse grensetilfellene mellom fiksjonslitteratur 

og sakprosa, selv om også hans definisjon står på gyngende grunn når 

virkelighetsforankringen blir for uklar. I dette tilfellet er det ikke sikkert at leserne tror at 

rammefortellingen er en direkte ytring om virkeligheten. I følge Tønnesson er dette sakprosa 

så lenge adressaten, den eller de som forfatteren har rettet teksten mot (jf. 2.3.1), har grunn til 

å tro at dette er sant.  

De ambivalente delene av ikonoteksten skaper også tvil om bokens virkelighetsforankring. 

Hvis leserne ikke tror at dette er direkte ytringer om virkeligheten er resultatet at boken faller 

igjennom som sakprosa. Samtidig kan det godt argumenteres for at rammefortellingen, som er 

den delen av boken der virkelighetsforankringen er mest uklar, er et nyttig litterært grep for å 

få med seg leseren gjennom teksten.  

Illustrasjonene i boken bidrar, til tross for den humoristiske streken, til å virkelighetsforankre 

boken. I artikkelen «Sakprosa for begynnere» diskuterer Elise Seip Tønnessen (2010) om det 

er mulig å tenke seg et skille mellom sakprosa og fiksjon i bildemodaliteten. Hun skriver at 

«fotografiet (analogt og umanipulert) er kjennetegnet ved en direkte referanse til en 

gjenkjennelig virkelighet. Det som det er tatt bilde av, eksisterte før fotografen kom og 

trykket på avtrekkeren» (Tønnessen, 2010, s. 215). På den måten forsterkes inntrykket av at 

noe har en direkte referanse til virkeligheten, og dermed er sakprosa, når fotografier brukes. 

Videre skriver Tønnessen, med utgangspunkt i Charles S. Pierce, om hvordan tegninger kan 

ha en ikonisk eller indeksikalsk tegnfunksjon. Dette kjennetegnes vet «at det er en 

sammenheng mellom motivet og tegningen: noe/noen har stått modell (indeksikalsk 

tegnfunksjon) og vi forstår denne referansen fordi tegningen ligner (ikonisk tegnfunksjon)» (s. 

216). Tegningene i denne boken er godt forankret i virkeligheten ved at det ved flere tilfeller 

brukes både fotografier og tegninger av samme motiv. På oppslaget som introduserer onkel 

Arne (Ersland, 2008, s. 8-9) er det på venstresiden en tegning av onkel Arne, altså karakteren 

vi følger i boken, mens det på høyre siden er et fotografi av Onkel Arne «slik han ser ut i 

virkeligheten». Fordi sammenhengen mellom fotografiet av onkel Arne og tegningen av onkel 

Arne blir så tydelig, forsterkes virkelighetsreferansen også i tegningene.  

4.3.8 Samlet vurdering 

Onkel Arne. Moderne fiskerier fikk en delt mottagelse da den ble utgitt. På den ene siden stod 

de som mente at dette var en bok som både formidlet kunnskap om fiske samtidig som den 
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underholdt, både med en nøktern stil og en humoristisk tone. På den andre siden var Jostein 

Ryens anmeldelse kritisk både til faktastoffet og fortellingen: «Pedagogiske illustrasjoner 

lyser opp i en bok der traust faktastoff er paret med en middelmådig fortelling.» (Ryen, 2008).  

Jeg mener at noe av styrken til boken er at det ikke skjer så mye, fortellingen er ikke full av 

utrolige hendelser, men heller av fantastisk fakta. Kombinasjonen av den litt nøkterne 

fortellerstilen og måten mye av fakta er fremstilt på gjør at det føles ganske spektakulært bare 

å tenke på den utrolig store nota (Ersland, 2008, s. 8-9), eller at en dags fangst kan være verdt 

fire millioner kroner (s. 48-49). I lys av Pippings sakprosaforståelse ser vi at saken fremstilles 

på en klar og presis måte tilpasset målgruppen.  

Sammenkoblingen av fakta og fortelling gjør at boken egner seg godt til høytlesning. 

Blandingen av fotografier og tegninger kan vekke nysgjerrighet og tegneseriestreken gjør at 

Onkel Arne. Moderne fiskerier også blir morsom. Formidleren og barnet kan samtale om de 

ulike oppslagene og fortellingen vekker spørsmål som faktadelen kan svare på. De grafiske 

elementene gjør at barnet kan se sammenhengene mellom de ulike delene, samtidig som 

sammenhengen mellom tegninger og fotografier og verbaltekst gjør boken troverdig. 

Virkelighetsforankringen er som jeg har vist eksplisitt fremstilt, og Onkel Arne. Moderne 

fiskerier er en bok som også regnes som sakprosa ifølge Tønnessons sakprosabegrep. 

Ikonoteksten gjør at boken fremstår som tilrettelagt for barn, men også morsom å lese for 

voksne. Resultatet mener jeg er en allalderbok som appellerer til ulike lesergrupper og som på 

en elegant måte leker med sakprosasjangeren. 
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4.4 Nysgjerrig på Edderkopper 

4.4.1 Om boken 

Nysgjerrig på Edderkopper (Holm, 2010) handler om edderkopper. Boken er delt opp i 

kapitler og underoverskrifter med ulike innfallsvinkler tilknyttet temaet. Det første kapittelet 

heter «Hva er en edderkopp?» (s. 4-5). Andre temaer er blant annet spindelvevet, 

artsbestemmelse og menneskets frykt for edderkopper.  

Boken er skrevet av Dagny Holm. Hun er både skjønn- og faglitterær forfatter, men skriver 

hovedsakelig faglitteratur for barn og unge (Gyldendal, 2016). I tillegg til å vinne 

Kulturdepartementets pris for faglitteratur i 2010 med Nysgjerrig på edderkopper, vant hun 

sammen med Bjørg Gilleberg Løkken, Læremiddelprisen for norskverket Zeppelin i 2007 

(Gyldendal, 2016). 

Nysgjerrig på … serien er utgitt av Mangschou forlag i samarbeid med Nysgjerrigper, som er 

Norges forskningsråds tiltak for barn og unge. Nysgjerrigperprosjektet ønsker å få barn og 

unge interessert og engasjert i forskning, og dermed også på lengre sikt rekruttere nye 

forskere (Nysgjerrigper, 2004). Denne boken er den første i Nysgjerrig på … serien. Flere av 

bøkene i serien har blitt nominert til Kulturdepartementets priser for sakprosa for barn og 

unge.  

Nysgjerrig på edderkopper er beregnet på barn fra 6-12 år (Mangschou, 2016b). Den har 72 

sider og er paginert. Boken har mellom 1-8 illustrasjoner på hvert oppslag. Illustrasjonen er 

laget av Per Dybvig og Yokoland. Det er både fotografier og tegninger i boken. Tegningene 

spenner fra relativt realistiske tegninger til Per Dybvigs gjenkjennelige og karikerte strek.  

4.4.1.1 Struktur 

Nysgjerrig på edderkopper er delt opp i ulike kapitler med påfølgende underkapitler. Boken 

har innholdsfortegnelse i starten og stikkordsregister til slutt. På de siste sidene er det også en 

kildeliste og en oversikt over norske og latinske navn på edderkopper (Holm, 2010, s. 70-71).  

Noen av oppslagene strekker seg over to sider, mens andre steder er det markert tydelig 

forskjell på hver av sidene. Det er for eksempel ikke riktig å snakke om oppslag på de sidene 

der en av sidene er gul, sånn som på sidene 46-47 (Holm, 2010). De gule sidene kan tolkes 

som aproposer om edderkoppen som ikke nødvendigvis er direkte knyttet til kapittelet. Her 
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finnes det for eksempel en liste over argumenter for at edderkopper er nyttige (s. 12-13), eller 

en oppskrift på å kunne arbeide som en forsker, kalt Nysgjerrigpermetoden (s. 60-61), men 

også fakta om hvordan edderkopper spiser (s. 47), eller hvordan edderkopper skifter skall (s. 

22).  

I tillegg er det flere av de gule sidene som ikke er direkte tilknyttet edderkoppen, men heller 

om kultur- eller teknologipåvirkning: fortellingen om mesterveveren Arakne (s. 33) eller om 

hvordan en menneskehåndprotese er inspirert av edderkoppens måte å bevege bena på (s. 39). 

4.4.1.2 Juryens begrunnelse 

Da Nysgjerrig på edderkopper vant Kulturdepartementets priser for barn- og 

ungdomslitteratur i klassen fagbok i 2010, sa juryleder Mette Moes i sin tale 25. mars 2011: 

«Holm formidler breddekunnskap om emnet sitt, og klarer på den måten å skape interesse 

også blant lesere som ikke nødvendigvis er nysgjerrige på edderkopper, i utgangpunktet.» 

(Moe, 2011). Juryens begrunnelse var som følger: 

Nysgjerrig på edderkopper lærer deg alt du ikke visste at du lurte på når det gjelder 

edderkoppdyr. Dagny Holm stiller gode spørsmål og evner å vekke leserens 

nysgjerrighet for emnet sitt, slik seriens uttalte ambisjon er. Fra en 

populærvitenskapelig vinkel formidles fagstoff på en lettfattelig måte. For den 

araknofobe vil kanskje skrekken slippe taket når man får høre at edderkoppgift kan 

brukes mot Alzheimer? For den romfartsinteresserte finnes det svar på hvordan 

manglende tyngdekraft påvirker edderkoppens spinneevne, og til og med 

Spiderman-entusiaster får sitt. Slik veves ulike tråder sammen til en fagbok som vil 

kunne fenge mange ulike lesergrupper.(Norsk barnebokinstitutt, 2011) 
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4.4.2 Materialitet og paratekst 

Boken er i høydeformat, 20x26,5 cm, med glanset 

forside. Sidene er ganske tykke. Høydeformatet gir 

antydninger om at dette er en faktabok.  

Forsiden på boken er rød, med ulike fotografier og 

tegninger plassert rundt på siden. De ulike 

illustrasjonene på forsiden kan forstås som et 

forsøk på å vise hvor mangfoldig denne boken er: 

Den tar for seg konkrete fakta om edderkoppen, 

markert gjennom de ulike fotografiene av 

edderkopper. For de som synes edderkopper er ekle 

eller spennende kan svarthvittfotografiet av en 

langbeinet edderkopp i et spindelvev vekke ulike 

følelser. Videre appellerer forsiden til det 

nysgjerrige barnet, markert gjennom tegningen av 

en edderkopp på vei inn i en krukke og tegningen av et forstørrelsesglass. I tillegg viser 

edderkoppkarikaturene at dette også skal være en morsom bok. Nederst i venstre hjørne er det 

et fotografi som viser en gul edderkopp på en gul blomst. Dette bildet skiller seg ut, både fordi 

det er så fargesterkt, men også fordi det oppleves mer estetisk. Sammenblanding både av 

fotografi og tegning, men også dokumentariske fotografier og mer kunstneriske fotografier 

kan gjøre at forsiden av boken får et bredt nedslagsfelt.  

4.4.3 Ikonotekst 

Illustrasjonene har ulike funksjoner avhengig av hvor de er plassert. Noen steder fungerer de 

kun som illustrasjoner på «en edderkopp». Som et eksempel er det på oppslaget «Edderkopper 

i system» (Holm, 2010, s. 6-7) to illustrasjoner. Den ene, som er en tegning, står godt til 

verbalteksten og resultatet er en kompletterende ikonotekst. Verbalteksten handler om 

klassifisering av barn i ulike grupper avhengig av hårfrisyrer, noe den første illustrasjonen 

klart viser. Den andre illustrasjonen derimot, et fotografi av en krabbeedderkopp, fremstår 

mer løsrevet fra verbalteksten, men ikke i kontrast. Hvis majoriteten av bildene hadde vært av 

denne typen, som først og fremst fungerer som dekorasjon, ville boken heller klassifiseres 

som en illustrert barnebok og ikke en bildebok (jf. definisjonen av en bildebok i kapittel 

Figur 6 Forside Nysgjerrig på edderkopper. 
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2.6.4.2). I denne boken er det riktignok noen steder der bildene fremstår som dekorasjon, men 

oftest er det, allerede på det samme oppslaget, illustrasjoner der samspillet mellom ord og 

bilde kommer tydeligere frem. Dermed vil jeg likevel regne boken som en bildebok. 

Karikaturtegningene kan i samspill med verbalteksten resultere i at ikonoteksten kan leses 

kontrapunktisk. I kapittelet som handler om at edderkoppene risikerer å bli drept etter paring, 

er det en tegning av en stor edderkopp med kniver og gafler i alle bena og en liten skjelvende 

edderkopp (Holm, 2010, s. 40-41). Det er rimelig å anta at de aller fleste barn vet at ikke 

edderkopper spiser med bestikk. Tegningen fremstår dermed som et fiksjonsgrep, i en ellers 

faktaorientert tekst.  

For det meste er ikonoteksten likevel kompletterende. 

Illustrasjonene kompenserer for verbaltekstens 

utilstrekkeligheter. På oppslaget «Rett i nettet» (Holm, 

2010, s. 28-29) er det fem ulike fotografier som står til fem 

ulike verbaltekster. Ikonoteksten er kompletterende og gir 

en forståelse av hvordan ulike edderkopper spinner sine 

nett. I tillegg brukes illustrasjonene i denne boken ofte som 

spesifiseringer (Løvland, 2010, s. 37). Der verbalteksten 

omhandler edderkopper mer generelt, som for eksempel 

«På silketeppe» brukes illustrasjonen til å vise hvordan en 

spesiell edderkopp gjør dette: Illustrasjonen med 

bildeteksten «En kvadratedderkopphund spinner en 

eggkokong» (Holm, 2010, s. 46) viser hvordan en spesiell 

edderkopper forbereder seg til paring.  

4.4.4 De retoriske bevismidlene 

I kolofonen bygges etos både gjennom henvisning til Norsk forskningsråd, og gjennom 

henvisning til Det faglitterære fond. I tillegg er det en takk til bokens fagkonsulenter, titulert 

som araknologer. Profesjonstittelen kan fungere som en statusmarkør og etosbygger; det er 

helt klart at noen med kompetanse har godkjent boken. For de som ikke skulle vite hva en 

araknolog er, så blir det forklart til leserne allerede på første oppslag: «Slike 

edderkoppeksperter kalles araknologer.» (Holm, 2010, s. 4-5). 

Figur 7 Utsnitt fra oppslag s. 28-29, 

Nysgjerrig på edderkopper. "Rett i nettet". 
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Nysgjerrig på edderkopper fortsetter å henvise til forskere og forskning: «I denne boka kan du 

lese om noe av det araknologene har funnet ut om edderkopper.» (s. 4-5), «Du har allerede 

lest om hjulspinnerne og nettene deres. Men edderkoppforskerne har funnet mange, mange 

flere.» (s. 28-29). Dermed minnes leseren på at dette er forankret i faktakunnskap. Senere i 

boken er det et kapittel: «Edderkoppmannen og andre forskere» (s. 54-55), som igjen forklarer 

hva en araknolog er og forteller mer spesielt om hvordan en av fagkonsulentene, Kjetil Åkra, 

ble edderkoppforsker. Her bygges etos samtidig som en virkelighetsforankring synliggjøres. 

I tillegg viser boken velvilje ovenfor leseren, både ved direkte leserhenvendelser og ved at 

den på det siste oppslaget forklarer hvordan det er lettere å finne bilder og stoff om 

edderkopper hvis man bruker de latinske navnene på dem.  

I beskrivelsene av ulike fenomener brukes det sammenligninger som passer med et barns 

referansegrunnlag. Dermed skapes det gjenkjennelige beskrivelser for barnet, noe som styrker 

logos, fremstillingen er forståelig og barnet har større grunnlag for å regne teksten som 

sannsynlig. For eksempel har hvert nye kapittel et oppslag som inneholder en kort tekst om 

det påfølgende temaet. Disse teksten inneholder mye patos ved at de skaper spenning og 

engasjement: «Even er stiv av skrekk. Han er både svimmel og kvalm, og hele kroppen 

skjelver» (Holm, 2010, s. 62-63). Disse små skildringer settere leserne inn i temaet på en måte 

som både vekker patos og styrker logos.  

4.4.4.1 Faktabok eller fagbok? 

Nysgjerrig på edderkopper er den boken som kommer nærmest å være en prisvinnende norsk 

faktabok i mitt utvalg. Skillet mellom en faktabok og en fagbok ligger i om boken diskuterer 

eller har noen krav til bevisføring (Goga, 2009)9. For det meste blir fakta listet opp uten at det 

blir argumentert eller diskutert noe videre. Under overskriften «På silketeppet» (Holm, 2010, 

s. 46) er teksttypen deskriptiv. Hele paringsritualet beskrives uten noen form for forklaring 

eller argumentasjon.  

Boken er likevel ikke en ren faktabok, som for eksempel Dyrenes verden, men ligger i 

grenseland. Det som taler for at det er en faktabok er blant annet at oppslagene kan leses hver 

for seg. Det er ikke nødvendig å lese boken fra start til slutt. I tillegg minner den visuelle 

utformingen om en faktabok, for eksempel på oppslaget «Rett i nettet» (s. 28-29). Hver 

                                                 
9 Forskjellen mellom faktabok og fagbok diskuterer jeg mer inngående i kapittel 2.4 
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tekstbolk på dette oppslaget kan leses uavhengig av de andre. Denne oppdelingen, i løsrevne 

tekstbolker, er selve strukturen i Dyrenes verden.  

Det som taler for at dette er en fagbok er at teksten flere steder inneholder både beskrivelser 

og forklaringer tilknyttet tema. I store deler av boken er det de deskriptive teksttypene som 

dominerer, men det er også deler av teksten som både er eksplikativ og argumentativ. Under 

overskriften «Edderkopper i nettverk» (s. 32) blir det brukt både additivkoblinger, som 

kjennetegner den deskriptive teksttypen, og adversativkoblinger, som kjennetegner den 

argumentative teksttypen: «De fleste edderkopper lever alene og skaffer seg sin egen mat. 

Men noen få arter samarbeider om å lage nett og passe unger.» (s. 32). Nysgjerrig på 

edderkopper beskriver ikke bare hvordan edderkoppen er, men diskuterer også unntak og 

argumenterer.  

4.4.5 Høytlesning 

Formidling av faktabøker og skjønnlitteratur kan gi ulike høytlesningssituasjoner. I denne 

boken er tekststykkene kortere og leseren drives ikke videre i fortellingen. I 

høytlesningssituasjonen er det derfor i større grad bildene som skal vekke interesse og det er 

disse som skal skape et ønske om å fortsette lesning.  

I Nysgjerrig på edderkopper finnes det utgangspunkt for et dialogisk samspill allerede i 

teksten, ved at verbalteksten ved flere anledninger bruker sammenligninger som det kanskje 

ville vært naturlig for en formidler å bruke. Referansene har et bredt nedslagsfelt, og det må 

være rimelig å anta at de fleste barna kan gjenkjenne beskrivelsene: «Vi holder jo sauer for å 

få ull» (Holm, 2010, s. 18-19) «Da blir maten til en slags suppe som edderkoppen kan slurpe i 

seg.» (s. 47). Dermed gir teksten mulighet for en god høytlesningssituasjon, fordi den 

aktiviserer barns erfaringer og kobler det nye stoffet til tidligere kunnskap.  

De mange og ulike illustrasjonene kan virke som en oppfordring til barnet om å bla for å finne 

noe de synes er spennende. Dermed har høytlesningssituasjonen utspring i ett interessefelt 

som så kan lede videre til ett neste. Samtidig kan det oppstå problemer hvis boken leses på 

denne måten. Teksten definerer og forklarer en del temaspesifikke ord og begreper på de 

første oppslagene. For eksempel blir det på oppslaget «Kroppen til edderkoppen» forklart hva 

pedipalpene er (s. 10-11). På senere oppslag blir ordet brukt uten videre forklaring: «Under 

paringen stikker hannen pedipalpen inn i en åpning som hunnen har på undersiden» (s. 46). 

Riktignok kan du finne pedipalper som oppslagsord i stikkordsregisteret, og kanskje kan det 
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føre til at barnet vil få forklart alle kroppsdelene til edderkoppen. Vi ser også at andre 

begreper, som araknolog, blir forklart ved flere ulike anledninger. 

4.4.6 Modelleser 

Boken kan appellere til en modelleser som minner om Løvlands interessesøker (Løvland, 

2011, s. 43). Denne leseren synes at edderkopper er spennende i utgangspunktet, i tillegg blir 

barnet motivert av de mange og store fargeillustrasjoner. Det er lett å finne noe å lese om og 

det er morsomt å bla seg videre for å finne mer spennende fakta. Dette barnet har fanget 

edderkopper hjemme og sett på dem gjennom et forstørrelsesglass. Når dette barnet blir 

introdusert til «Nysgjerrigpermetoden» (Holm, 2010, s. 60-61), setter det i gang med å 

planlegge sitt første forskningsprosjekt. 

Én voksen modelleser av Nysgjerrig på edderkopper opplever at denne boken skiller seg fra 

andre faktabøkene om edderkopper. Denne boken har en bredde, den forteller både om at 

edderkoppene er farlige, men også om hvorfor de er nyttige. Denne boken kan bidra til å 

avmystifisere edderkoppene og kanskje kurere mild edderkoppskrekk. Selv om boken er for 

barn er det flere ting den voksne modelleseren ikke visste om edderkopper. Modelleseren 

synes at forklaringene er gode og at sammenligningene er treffende.  

4.4.7 Prosaens stil og virkelighetsforankring 

Det er saken, altså edderkopper, som er i sentrum for denne boken, og stoffet presenteres med 

et klart og presist uttrykk. Dermed kan det argumenteres for at det er gjennom den objektive 

stilarten at denne boken presenteres. De språklige tilpasningene som er gjort for å tilpasse seg 

målgruppen er en nødvendighet for å formidle saken på en hensiktsmessig måte. Temaet 

edderkopper blir grundig belyst, med mange ulike vinklinger, forklaringer og beskrivelser 

som er tilpasset nivået til målgruppen. Illustrasjonene forsterker dette inntrykket. I tillegg 

viser jeg at måten de ulike modalitetene kompletterer hverandre på skaper gjenkjennelige og 

lett tilgjengelige forklaringer for målgruppen. 

Det kan virke som om det er det emosjonelle utløsningsbehovet som ligger til grunn i denne 

boken. Norges forskningsråd som boken er utgitt i samarbeid med har et uttalt mål om å 

rekruttere nye forskerspirer. Målet med boken kan virke todelt, først og fremst skal Nysgjerrig 

på edderkopper formidle fagstoff om edderkopper, men i tillegg virker det som om boken 

ønsker å påvirke leserne til å ville bli naturforskere. Det er det andre målet som springer ut fra 



62 

 

det emosjonelle utløsningsbehovet, mens det første heller fremstår som fra et intellektuelt 

utløsningsbehov. Skal man da vekte disse to målene opp mot hverandre, synes hovedmålet og 

være formidlingen av fagstoff om edderkopper. Dette, i kombinasjon med at saken 

presenteres på en klar, presis og tilgjengelig måte, gjør at Pipping kanskje ville regnet dette 

for sakprosa. 

I Tønnessons definisjon, der adressaten skal ha grunn til å tro at dette er direkte ytringer om 

virkeligheten, passer denne boken godt inn. Nysgjerrig på edderkopper forankrer teksten til 

virkeligheten på flere forskjellige måter; både gjennom referanser til forskere i den virkelige 

verden i verbalteksten, og også gjennom fotografiene. I tillegg brukes det sammenligner som 

knytter seg til et barns referansegrunnlag. Boken fremstår også sjangermessig som sakprosa, 

gjennom sin materialitet, struktur, kildelister, stikkordsregister og henvisninger til navngitte 

fagfolk skapes det en virkelighetsforankring som leseren har grunn til å tro på.  

4.4.8 Samlet vurdering 

Til tross for at Nysgjerrig på edderkopper ved første øyekast ser ut som en faktabok, fremstår 

den ved gjennomlesning som en fagbok der temaet ikke bare blir beskrevet, men også 

diskutert og drøftet. Fremstillingen redegjør ikke bare for den kunnskapen som er, men 

beskriver og forklarer hvordan barna selv kan finne ut av lignende ting. Saken fremstilles i 

samsvar med Pippings sakprosaforståelse, med saken i sentrum og med et klart og presist 

språk.  

Både jurylederens tale og juryens begrunnelse fremhever at denne boken bør vekke 

nysgjerrighet hos leserne. Gjennom min analyse har jeg sett flere elementer som støtter dette. 

Nysgjerrig på edderkopper har en veldig bred tilnærming til temaet edderkopper, allerede på 

forsiden av boken er det mulig å se spor av alle de ulike innfallsvinklene til temaet. I boken 

blir det, i tillegg til det som rent fysisk kan knyttes til edderkoppen, også presentert annen 

type fagstoff: Spor av edderkopper i kultur og teknologi. Virkelighetsforankringen er tydelig, 

og Tønnessons sakprosabegrep passer godt på denne boken. 

Det skal mye til at en leser ikke finner noe interessant i denne boken. Dette kan igjen smitte 

over på engasjementet i høytlesingssituasjon. Både fordi det er større sjanse for at barnet 

finner ting det interesserer seg for, men også fordi den voksne vil synes det er en interessant 

bok å lese høyt. 
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4.5 Dinosaurer  

4.5.1 Om boken 

Dinosaurer (Bingham, 2011) er, som tittelen tilsier, en bok om dinosaurer. Boken er 

strukturert som et opp-ned tre. Først redegjøres det for dinosaurenes tidsperiode i kapittelet 

«Dinosaurenes tid» (s. 4-11). Videre handler teksten om hva som kjennetegner dinosaurer 

generelt og dinosaurer i de tre ulike perioden spesielt. Avslutningsvis handler boken om andre 

samtidige dyr, fossiler og hvordan dinosaurene ble utryddet. 

Dinosaurer er skrevet av Caroline Bingham og utgitt på Cappelen Damm som en del av 

bokserien Barnas fakta. Bingham har skrevet flere av bøkene i denne serien. Første gang 

boken ble utgitt var i 2007 på forlaget Dorling Kindersley med originaltittelen Dinosaur 

Encyclopedia. Den er oversatt av Lene K. Hoff.  

Bokens målgruppe varier avhengig av hvilke kilder man bruker. Cappelen Damm opplyser at 

den passer for barn mellom 10-12 år (Cappelen Damm, 2016b), mens originalforlaget, 

Dorling Kindersley på sin hjemmeside informerer om at boken passer for aldergruppen 5-11 

år (Dorling Kindersley, 2016). Nyutgivelsen av denne boken har en målgruppe som er barn 

mellom 6-12 år (Cappelen Damm, 2016a). 

Dinosaurer har 128 paginerte sider. På hvert oppslag er det mange illustrasjoner, både 

fotografier og tegninger. Fotografiene har i hovedsak to ulike motiver: fotografi av modeller 

av dinosaurer, eller fotografier av skjeletter, utgravinger og andre motiver som dokumenterer 

annen informasjonen om dinosaurer. Tegningene varierer fra det som virker som om det er 

håndtegnet til det som virker datategnet. Noen tegninger er tegnet inn i et miljø, mens andre 

har bakgrunner som går i ett med siden.  

4.5.1.1 Struktur 

Hvert oppslag har en klar struktur. Denne strukturen blir forklart helt først i boken, på samme 

side som innholdsfortegnelsen. Hvert kapittel har sin egen farge som kommer til syne på hvert 

oppslag, både øverst der overskriftene står, og nederst. Nederst på hvert oppslag er det et 

spørsmål på venstresiden, mens svaret på spørsmålet står opp ned på høyresiden. Kapittelets 

farge går også igjen i bakgrunnen når det er for eksempel «bli ekspert»-sirkel eller bakgrunner 

på små illustrasjoner.  
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På det første oppslaget for hvert kapittel er det under overskriften «Spørrelek» limt inn seks 

bildeutsnitt. Spørreleken går ut på at leseren skal finne bildene som utsnittene er hentet fra.  

På oppslagene er det flere steder sirkler med overskriften «Bli ekspert» eller «Merkelige 

greier». «Bli ekspert»-sirklene viser leseren videre til andre steder i boken der det er mulig å 

finne mer informasjon tilknyttet temaet for det oppslaget man er på. I «Merkelige greier»-

sirklene «finner du merkelige fakta» (Bingham, 2011, s. 3). Et eksempel på en merkelig greie 

er hentet fra kapittelet om «Dinosaurene i jura» på oppslaget om «Sauropoder under angrep» 

(s. 52-53): «Seismosaurus-egg er funnet liggende i rader, ikke i reder. Forskere tror 

seismosaurus-hunnene har lagt dem men de gikk!» (s. 52-53). Informasjonen er altså knyttet 

til temaet for oppslaget.  

4.5.2 Resepsjon 

Dinosaurer var på plass nummer seks over mestselgende sakprosa for barn og unge i 2011.10 

Boken hadde ifølge forlaget en utsalgspris på 249 kroner (Cappelen Damm, 2016b), mens 

Deichmanske bibliotek på sine sider informerer om at de kjøpte den for 99 kroner 

(Deichmanske bibliotek, 2016). Det er derfor rimelig å anta at denne, i likhet med Dyrenes 

verden, er blitt solgt som en relativt rimelig bok. 

4.5.3 Materialitet og paratekst 

Boken er i høydeformat 22x28 cm, med glanset omslag. Høydeformatet, som er likt som 

Dyrenes verden, gir assosiasjoner til faktabøker (jf. 2.6.2). Boken har tynne, glansede sider 

som gir boken et eksklusivt preg. Samtidig kan eksklusiviteten føre til at boken fort blir 

ødelagt. Ingen av de to utgavene jeg har fått tak i er komplette. Sidene er revet i stykker og 

innbindingen har løsnet.  

                                                 
10 Se vedlegg 2  
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Bokens tittel, Dinosaurer, står med store versaler i 

en blånyanse med hvitt omriss litt over midten av 

forsiden. Bakgrunnen er 3x4 ruter i ulike nyanser 

av blått. Øverst i høyre hjørne er det bilde av 

seriens logo, og med tittelen barnas fakta også i 

versaler. Denne logoen skiller seg fra bokens 

fargepalett. Det mest iøynefallende motivet på 

forsiden er et fotografi av en dinosaurmodell som 

ser rett mot leseren. Dinosauren er en triceratops, 

med store horn og nakkeskjerm. Dette er en av de 

vanligste og lett gjenkjennelige planteeterne. Det 

direkte blikket krever oppmerksomhet fra leseren. 

Ved denne typen øyekontakt blir leseren anerkjent 

og det oppstår kontakt (selv om det er på et 

imaginært nivå) (Kress & Van Leeuwen, 2007, s. 117). Bildet på forsiden kan fremstå som en 

oppmuntring til at leseren skal ta kontakt, ved å kjøpe og lese boken. 

Når det er flere mindre bilder av ulike dinosaurer på forsiden kan inntrykket bli at forsiden 

virker rotete og ustrukturert. Sammenlignet med andre faktabøker om dinosaurer skiller den 

seg ut ved at den ikke har en stor kjøttetende dinosaur på forsiden11. Dermed kan det 

argumenteres for at denne boken ikke bare retter seg mot barn som liker dinosaurer fordi det 

er mye blod og gørr, men også til andre som synes dinosaurer er spennende, utover det at 

mange av dinosaurene var kjøttetende. 

4.5.4 Ikonotekst 

Det er mange former for ikonotekst i Dinosaurer. Det er mye symmetrisk ikonotekst, der 

verbalteksten forteller om en dinosaur, og illustrasjonen viser den samme dinosauren; Ved 

siden av en tegning av en Riojasaurus står det: «Riojasaurus var en kraftig planteeter som 

kunne bli omtrent 9-11 meter lang. Den hadde lang kropp og lang hale.» (Bingham, 2011, s. 

40-41). Selv om verbalteksten ikke nøyaktig forklarer hvordan en Riojasaurus så ut, er den 

nøyaktig nok beskrevet til at bilde og tekst gjentar hverandre. 

                                                 
11 Dinosaurer blir utgitt igjen i 2016, men nå med en stor kjøttende dinosaur på forsiden. 

 

Figur 8 Forside Dinosaurer 
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Andre steder er illustrasjonene kompletterende. På 

oppslaget «Sauropoder» (s. 50-51) står det en tekst 

nederst i venstre hjørne: «Steiner i magen. I likhet med 

andre sauropoder svelget Diplodocus steiner for å klare 

å fordøye plantefibre.» (s. 50-51). Over verbalteksten 

er det tegnet et tverrsnitt av magen som gjør det mulig 

å se hvor steinene lå. Til tegningen er det også en strek 

som peker opp fra en plass i magen, over står det 

«kro». Videre er det ved siden av verbalteksten et 

fotografi av to steiner med verbalteksten 

«magesteiner». De opplysningene som illustrasjonene 

gir oss er ikke nødvendige for å forstå verbalteksten, 

men likevel er forklaringene mye mer presise når de ulike modalitetenes affordans blir 

utnyttet.  

Den verbalteksten som derimot er helt nødvendig for å forstå teksten fult ut er bildeteksten. 

Tenker vi tilbake på kapittel 4.2.5.1 i analysen av Isbjørnen fremhevet jeg hvordan mangelen 

på bildetekst gjorde det uklart for leseren hva de faktisk så. Bildeteksten fremstår som 

forsterkende ikonotekst nettopp fordi den er nødvendig for å for eksempel forstå 

illustrasjonene fult ut. Verbalteksten der det står «magesteiner» skiller seg visuelt fra den som 

forklarer hvordan fordøyelsessystemet til Diplodocusen fungerer (Bingham, 2011, s. 50-51). 

At illustrasjonen av to helt vanlige steiner faktisk er magesteiner er umulig å forstå uten 

verbalteksten. De forsterkende tekstene er ofte markert, enten med mindre skrift og nærhet til 

illustrasjonen, eller ved et grafisk element, for eksempel på samme illustrasjon, der det er 

trukket en strek fra magesekken til dinosauren og opp til der det står «kro».  

Vi ser i denne boken hvordan samspillet mellom bilde og tekst harmoniserer ved at de enten 

gjentar eller forsterker hverandre. Selv om det er ulike former for ikonotekst, er det ingenting 

som gir leseren en opplevelse av motstridende informasjon. Dette fremhever Løvland som 

viktig i fagbøker for små barn. Dersom verbaltekst og illustrasjoner formidler motstridende 

informasjon vil det være vanskeligere for barnet å skape mening (Løvland, 2012, s. 89).  

Figur 9 Utsnitt fra oppslag s. 50-51, 

Dinosaurer. "Steiner i magen" 
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4.5.5 De retoriske bevismidlene 

I Dinosaurer bygges etos på flere ulike måter. For den voksne er det kanskje strukturen og 

den pedagogiske fremstillingen av fakta som bygger etos. Begreper utdypes og de ulike 

modalitetene utnyttes så leseren skal få bedre forståelse av det som blir forklart. Teksten står 

frem som både velvillig og troverdig. Dette overføres videre til barnet som også opplever 

fagstoffet som troverdig.  

Illustrasjonene, derimot, skaper et problem for bokens troverdighet. De fotografiene som er av 

dinosaurmodeller kan fremstå som statiske, modellene står i en gitt posisjon, og interagerer 

ikke med omgivelsene. Oppslaget «Dinosaurer i kritt» (Bingham, 2011, s. 66-67) er et godt 

eksempel på hvordan den dokumentariske effekten av fotografiet bli borte. Både fordi det 

ikke oppgis at det som er fotografert er en modell, samtidig som det er tydelig at dette ikke 

representerer et utsnitt av virkeligheten. Resultatet kan fort bli at fotografiet mister sin 

virkelighetsforankrende affordans og dermed også svekker bokens etos.  

De stedene modellene fungerer er der det er vanskelig å se om det er en modell som er 

fotografert eller om det er en tegnet dinosaur. Det er også noen steder opplyst om at 

fotografiet er av en modell: «En modell av en nyutklekket Parasaurolophus» (Bingham, 2011, 

s. 22-23), da oppleves fotografiene som mer troverdige. 

Den andre typen fotografier i Dinosaurer dokumenterer i mye større grad virkeligheten. Her 

vises det hvordan forskere jobber: blant annet bilder fra utgravinger og bilder av fossiler. 

Disse bildene gjengir hvordan virkeligheten er for dinosaurene i dag; de finnes som skjeletter 

på utgravingsfelt og på utstilling på museer. I tillegg viser fotografiene størrelsesforhold, for 

eksempel ved at det er fotografert en hånd som holder et dinosaureggfossil (Bingham, 2011, s. 

22-23). Likevel er det problematisk, kanskje spesielt for en voksen leser, at bildene virker så 

utdatert. Med utgangspunkt i hvordan menneskene på fotografiene er kledd, hva slags frisyrer 

og barter de har, fremstår det ganske klart at disse bildene er tatt en god stund før bokens 

målgruppe ble født.  

Logos blir styrket gjennom at de påstandene som blir fremsatt forklares og ved at kunnskapen 

bygger på hverandre. De tegnede illustrasjonene styrker også logos ved at de viser hvordan 

ting henger sammen og dermed gjør at påstandene virker sannsynlige.  
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4.5.5.1 Barnet som målestokk 

Det er flere markører i boken som gjør det klart at det er 

barnet som snakkes til. På det første oppslaget er det en 

tidslinje. Tidslinjen strekker seg fra mesozoisk tid til vår 

tid. Langs tidslinjen er det markert når et utvalg 

dinosaurer levde. I enden av tidslinjen er det et fotografi 

av et barn, med teksten «Menneskene ble til ganske 

nylig i Jordens historie» (Bingham, 2011, s. 4-5). Det er 

barnet, og ikke den voksne, som teksten refererer til. 

Dette er gjennomgående: På oppslaget om «Sauropoder» 

står det i billedteksten til en Brachiosaurus: «La åtte av 

vennene dine strekke ut armene og still dere på rekke. 

Da får du omtrent lengden på halsen til en 

Brachiosaurus» (s. 50-51). Det blir ikke eksplisitt 

uttrykt at det er åtte barn, men en mer naturlig referanse for et voksent publikum ville være et 

faktisk lengdemål. På oppslaget «Fra liten til stor» vises størrelsen på de forskjellige 

dinosaurene i forhold til et fotografi av en gutt (s. 18-19). Når det er tegnet opp silhuetter av 

en dinosaur og et menneske for å vise størrelsesforhold, blir det markert at silhuetten tilhører 

for eksempel et «Voksent menneske» (s. 42-43, 62-63) eller en «voksen mann» (s. 40-41), er 

dette ikke markert kan leseren gå ut fra at silhuetten tilhører et barn.  

Illustrasjonene inneholder mye patos; de blodige dinosaurene som river kjøtt ut av et bytte 

appellerer både til skrekk og avsky og trolig til nysgjerrighet. Det er tegninger av dinosaurer 

som sloss og mengder av skarpe tenner og klør. 

Flere steder i teksten fremheves det hvordan det er og har vært usikkerhet rundt den 

kunnskapen vi har om dinosaurer. I det første kapittelet «Dinosaurenes tid» vies et helt 

oppslag til «Den ‘fryktelige øglen’», her gjøres det rede for ulike måter forskningen har endret 

syn på (s. 6-7). For eksempel illustreres det hvordan arkeologene på ulike måter har tolket og 

satt sammen funnene av skjelettet til en Iguanadon. På et oppslag om «Kinas kjemper» i 

kapittelet «Dinosaurer i jura» står det også presisert «Som med alle dinosaurer kan vi bare 

gjette oss til hvilken farge og hvilket mønster huden hadde» (s. 60-61).  

Det er en utstrakt bruk av uttrykkene «kan ha», «trolig» og andre modale uttrykk. At 

fagstoffet om dinosaurer ikke blir presentert som en presis vitenskap kunne kanskje ha 

Figur 10 Utsnitt fra oppslag s. 18-19, 

Dinosaurer. Med barnet som målestokk. 
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resultert i at leseren ikke hadde tillit til at forfatteren visste hva hun skrev om, men jeg tror 

ikke det er resultatet her. At boken eksponerer usikkerhet tilknyttet dinosaurforskning er 

heller med på å styrke troverdigheten. Fremstillingen støtter seg på det Robert Merton kaller 

en vitenskapelig etos. Gjennom en vitenskapelig etos skal forskeren vise sin ydmykhet, både 

ovenfor annen forskning, og ovenfor kompleksiteten i verden (Kalleberg, 2007, s. 141). Å 

eksponere sin usikkerhet blir dermed en styrke fordi det forsterker den vitenskapelige etos, og 

det blir en forklaring på hvorfor ikke alle dinosaurene i denne boken ligner på dinosaurer 

leserne har sett i andre bøker. I tillegg til åpner det for at leserne kan være med å reflektere 

over det de leser.  

Spørsmålene som blir stilt nederst på hver side er vanskelige. I det første kapittelet 

«Dinosaurenes tid» er det fire oppslag med følgende spørsmål: «Hvordan vet vi hvordan 

dinosaurene så ut?» (Bingham, 2011, s. 4-5), «Var Iguanodon en planteeter eller en 

kjøtteter?» (s. 6-7), «Hva heter de sju kontinentene på Jorden?» (s. 8-9) og «Hvor mange ulike 

typer gress finnes det i dag?» (s. 10-11). Ingen av oppslagene gir leseren noen forutsetning for 

å svare på noen av spørsmålene, og selv om de tematisk er knyttet til resten av oppslaget er 

ikke svaret oppgitt noe sted på oppslaget. Det er dermed ikke mulig for leseren å finne svaret 

med mindre man allerede vet det. Dette kan bli problematisk for svarjegerne (jf. 4.1.6) I møte 

med denne teksten vil barna ikke oppnå ønsket resultat, fordi de ikke finner svar på det 

spørsmålet som blir stilt. 

Hvordan det er tenkt at spørsmålene skal fungere er derfor uklart. Spørsmålet om en 

iguanodon er planteeter eller kjøtteter er det mulig å gjette seg til fordi det stilles opp 

svaralternativer, mens svaret på hvor mange typer gress det finnes i dag nødvendigvis bare 

blir gjetting. Logos blir svekket fordi tekstens indre logikk ikke blir underbygget. Når det 

gjelder spørsmålet om de sju kontinentene så er det feil både i spørsmålet og i svaret. Antall 

kontinenter kan enten være fire eller seks (avhengig av hvor streng inndeling man har) 

(Areklett, 2014). Eventuelt kan det være en feil i oversettelsen, der det i stedet for kontinenter 

skulle stått verdensdeler (som det er syv av). Skulle dette være tilfellet er det likevel feil i 

svaret her, fordi de oppgir Australia som en verdensdel. Australia er regnet som en del av 

verdensdelen Oseania (Store norske leksikon, 2013). Igjen ser vi at de oversatte bøkene 

inneholder direkte faktafeil. 
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4.5.5.2 Faktabok eller fagbok? 

Boken er romlig organisert og fagkunnskapen er ordnet hierarkisk. Teksten starter med å 

etablere ny kunnskap og nye begreper som den så tar for gitt senere. Boken er videre delt opp 

i ulike kapitler, organisert i ulike tematiske grupperinger. På det første oppslaget i det første 

kapittelet «Dinosaurenes tid» (Bingham, 2011, s. 4-5) blir leseren først forklart hvordan 

geologer deler inn tid. «Jorden er svært gammel – den er tross alt cirka 4600 millioner år. 

Geologene har delt disse årene inn i tidsperioder. Dinosaurene levde i mesozoisk tid» (s. 4-5).  

Deretter forklares det videre, med illustrasjoner av Jorden i de ulike periodene, hvordan 

mesozoisk tid er delt opp i tre perioder: kritt, jura og trias. Under dette igjen er det en tidslinje 

med tittelen mesozoisk tid, der vi ser eksempler på ulike dinosaurer som levde i de ulike 

periodene. Tidslinjen ender, som tidligere nevnt, med en gutt (s. 4-5).  

Dette oppslaget gir en oversikt over tiden dinosaurene levde i. Oppslaget navngir tidsperioder, 

plasserer noen dinosaurer, viser hvordan Jorden forandrer seg i mesozoisk tid og plasserer 

mennesket helt i enden av en tidslinje som altså starter med dinosaurene. Tidslinjen kan være 

et nyttig virkemiddel for å knytte dinosaurene og menneskene sammen, og på den måten bli et 

grep som knytter dinosaurene til virkeligheten. Dette er tross alt utdødde dyr som minner mer 

om drager enn de minner om dyrene som omgir oss i dag. 

Det første oppslaget gir en oversikt over og etablerer hva som skal komme. I tillegg gir det 

barnet noen nyttige knagger å henge nye fakta på. Sånn fortsetter det også videre i boken: to 

oppslag senere blir det blant annet forklart hva et kontinent er, og hvorfor de endrer seg (s. 8-

9). Dette er informasjon som leseren trenger for å senere forstå for eksempel hvilke endringer 

som skjer mellom triasperioden og juraperioden: «I jura begynte superkontinentet Pangaea å 

dele seg.» (s. 48-49). Oppslagene bygger på hverandre. 

Mens faktaboken, som jeg viste i kapittel 2.4, ikke nødvendigvis trenger å forklare og drøfte 

det materialet den presenterer, skal fagboken gjøre rede for et tema på en drøftende eller 

beskrivende måte. Som tidligere nevnt er ofte bildene utgangspunkt for faglig fascinasjon 

(Løvland, 2012, s. 89). Og fordi denne boken er stappfull av spennende bilder er det veldig 

mange steder å starte!  
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4.5.6 Høytlesning 

For at teksten skal bli forstått på best mulig måte ville det lønne seg å lese den lineært. Om 

man ikke velger å lese den fra start til slutt, men heller fokuserer på noen utvalgte oppslag, så 

virker det som en god ide å i alle fall starte med kapittelsidene. Det er der de lange linjene for 

det aktuelle kapittelet blir trukket. På kapittelsidene finnes også den tidligere nevnte 

spørreleken, der det er seks bildeutsnitt som man kan finne i det påfølgende kapittelet. Dette 

gir barnet en tilleggsaktivitet under lesingen, og kan være en motivasjon til å ville lese videre. 

Samtidig kan spørreleken resultere i mye blaing frem og tilbake. 

Bildene dominerer gjennom hele boken. Det er mange og store bilder på hvert oppslag, og 

forholdsvis lite tekst. Dette kan resultere i at barna etterspør mer informasjon enn det teksten 

har gitt. Derfor kan «Bli ekspert»-sirklene være nyttige hjelpemidler som kan lede videre til 

det neste oppslaget som barnet vil høre om. Som erstatning for kronologien i de narrative 

tekstene, fungerer disse som pekere mot annet relevant stoff. Det kan resultere i at det blir 

mye hopping frem og tilbake i boken, men lesingen drives i det minste videre av barnets 

ønske om å vite mer. 

Teksten tar tak i feiloppfatninger som leserne kan ha hatt tidligere. Et eksempel på dette står 

allerede på det første oppslaget: «En T.rex forsøkte for eksempel aldri å drepe en Stegosaurus 

fordi disse to dinosaurene levde omtrent 80 millioner år fra hverandre i tid» (Bingham, 2011, 

s. 4). I boken Naturfag som allmenndannelse skriver Svein Sjøberg at det er viktig at lærere 

viser respekt for de forestillingene elevene kommer inn i undervisningen med. Først når 

elevene blir bevisste sin måte å tenke på kan de forstå og bli overbevist om at det finnes andre 

måter å se verden på (Sjøberg, 2009, s. 349). Selv om Sjøberg sikter til eldre barn så mener 

jeg dette også har en overføringsverdi til yngre barn. Spesielt i høytlesningssituasjonen hvor 

en voksen formidler kan hjelpe barnet med å bli bevisst sine antagelser om hva som er sant. 

Ved å bruke et eksempel med to av de mest kjente dinosaurene, og forklare at de aldri sloss 

(en scene som kanskje har utspilt seg på mange barnerom), forklares det at den perioden 

dinosaurene levde i var veldig lang. Måten det gjøres på åpner opp for en dialog mellom den 

voksne leseren og barnet: Hvor lenge er egentlig 80 millioner år? Hvem prøvde egentlig 

tyrannosaurusen å drepe?  

Problemet i Dinosaurer kan være at definisjonene faktisk bare blir gitt en gang, og at leseren 

forventes å huske all den foregående informasjonen. Dette kan skape utfordringer for den 

voksne formidleren. Ideelt sett kan den voksne orientere seg i boken på forhånd og dermed 
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kunne bla til de relevante oppslagene. Et alternativ er at det bygges på forkunnskapene til 

formidleren, i kombinasjon med den kunnskapen formidleren har om den som leses for. 

Samtidig er det urimelig å anta at formidleren enten har lest boken på forhånd eller selv har 

kompetanse til å forklare hva mesozoisk tid er. 

4.5.7 Modelleser 

En pedagogisk leder som jobber i en barnehage kjøper denne boken fordi dinosaurer er et 

relativt kjønnsnøytralt tema, og fordi denne boken skiller seg ut i butikken. Det er den eneste 

som ikke har blod og skarpe tenner på forsiden12. Det virker som om en del ting blir forklart 

grundig samtidig som det er mange og store bilder som barna kan studere på egenhånd. Denne 

boken kan brukes i samlingsstunder, ikke bare for å snakke om dinosaurer, men også for å 

snakke om miljø og klima. I tillegg er det nyttig å ha en faktabok om dinosaurer liggende når 

(og ikke hvis) et eller flere barn blir hekta på dinosaurer. 

Én voksenmodelleser som kjøper denne boken likte dinosaurer godt som barn, og vil gjerne 

overføre denne interessen til sine egne barn. Denne boken lå fremme på et tilbudsbord i en 

bokhandel og er perfekt som sommerlektyre når familien skal på ferie. Den voksne 

modelleseren synes det er morsomt å friske opp dinosaurkunnskapene, og liker hvordan denne 

boken skiller seg fra faktabøker fra sin egen tid når den forklarer hvordan forskningen har 

utviklet seg. Dette synes modelleseren er spesielt interessant og modelleseren leser seg litt 

ekstra opp på de tingene som var vanskelig å forstå som barn. Hvordan kontinentene har 

flyttet på seg og hvordan dette fører til endringer i klima er et eksempel på ekstra interessant 

informasjon. Denne modelleseren synes i tillegg at det er et pluss at boken har så mange 

pedagogiske aktiviteter, spesielt de barnet kan drive med på egenhånd er appellerende: «Nå 

kan barnet bla i denne boka, så får jeg også lest ferdig boken min i sommer!» 

Barnet som modelleser synes at temaet dinosaurer er utrolig spennende. Dette barnet vil lære 

så mye som mulig om dinosaurer, og vil derfor begynne fra starten av boken og lese den 

lineært. Modelleseren vil gjerne «Bli ekspert» og hopper noen ganger frem til de sidene som 

blir anvist, men vil alltid tilbake til utgangspunktet når dette er ferdig. Etter at boken er lest 

igjennom en gang kan barnet sitte for seg selv å løse oppgavene der man skal sette sammen 

                                                 
12 Vi husker at dette er blitt endret i den nye utgaven. 
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bilde og bildeutsnitt. Når denne modelleseren blir stilt spørsmål det ikke kan svare på 

oppleves dette bare som enda en ting som det er spennende å lære.  

4.5.8 Prosaens stil og virkelighetsforankring 

Med utgangspunkt i Rolf Pippings forståelse av hva sakprosa er kan Dinosaurer i 

utgangspunktet sees på som sakprosa. Saken fremstilles på en klar og presis måte som det er 

naturlig å anta at sammenfaller med virkeligheten. Samtidig ser vi at tilpassingen til 

målgruppen ikke er gjort på en ideell måte. Når Pipping beskriver sakprosa er det saken som 

skal være i sentrum, men det er også viktig at fremstillingen tilpasses målgruppen den sikter 

seg mot. Til tross for at kunnskapen bygger på hverandre, er det et problem at definisjonen 

bare skjer en gang og siden tas forgitt. Vi ser at selv om tilpassinger er gjort i språket, og til en 

viss grad også med hensyn til målgruppe, blir fremstillingen av saken rotete.  

Med hensyn til Pippings utløsningsbehov er dette kanskje ett av de grensetilfellene der det er 

vanskelig å si fremstillingen etterlikner den objektive stilarten og dermed forsøke å utgi seg 

for å være sakprosa (jf. siste avsnitt i 2.2.1). På den ene siden er det mulig å argumentere for 

at det i denne boken er dinosaurer som er det overordnede i fremstillingen. Samtidig fremstår 

boken som helhet, både illustrasjonene og den uklare oppbyggingen, som en bok som først og 

fremst er skrevet for å selge i mange eksemplarer og kunne oversettes til mange språk. 

I Tønnessons forståelse av sakprosa skal adressaten ha grunn til å tro at dette er direkte 

ytringer om virkeligheten. Det har adressaten all grunn til med Dinosaurer. Samtidig er det 

viktig å presisere at blant annet fotografiene av modeller kanskje kan skape en usikkert om 

virkelighetsforankringen hos en faktisk leser. Samtidig styrker de andre fotografiene opp om 

virkelighetsreferansen ved å vise faktiske forskere som arbeider ved dinosaurutgravinger og 

med dinosaurskjeletter.  

4.5.9 Samlet vurdering 

Dinosaurer fremstår som en innholdsrik og spennende bok om dinosaurer, og passer godt i en 

høytlesningssituasjon fordi det er så mye å se på hvert oppslag. Boken har masse informasjon, 

men en litt rotete oppbygging som kan gjøre at tekstene kan bli vanskelige å forstå. Dermed er 

ikke fremstillingen av saken så klar og presis som mulig, til tross for at språket i seg selv 

fremstår sånn. 
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Det visuelle uttrykket minner om Dyrenes verden som jeg har analysert tidligere. Likevel er 

det noe som er vesensforskjellig mellom disse bøkene. Leseren av Dyrenes verden kan slå opp 

på de oppslagene som er interessante, lese dem og forstå dem. I denne boken er det en helt 

annen forventning til leseren. Her er det forventet at leseren begynner på starten og får 

etablert den kunnskapen de trenger for å forstå den videre teksten. Boken bør leses fra første 

til siste side. Fordi boken fremstår som en faktabok (den er til og med gitt ut som barnas 

fakta) som ikke forplikter seg til å forklare eller drøfte det materialet den presenterer, kan en 

konsekvens være at også leseren leser med denne forventningen. Hvis du ikke fikk med deg 

det første oppslaget, men synes bilde av den enorme sverdfisklignende Shonisaurusen er 

spennende, så kan det hende at du ikke forstår at mesozoisk tid er den tidsalderen som 

omfatter tidsperiodene kritt, jura og trias. Dermed forsvinner noe av forståelsen: «Dyrene som 

levde i mesozoisk tid, varierte kolossalt i størrelse – noen var bitte små, andre var enorme.» 

(Bingham, 2011, s. 98-99). Likevel er dette, både med tanke på materialitet, innhold og 

utforming, en bok adressaten har grunn til å tro er direkte ytringer om virkeligheten.  

Faktafeilene i denne boken er også av en annen art enn i Dyrenes verden. Der Dyrenes verden 

forenklet hvordan ting henger sammen, noe som resulterte i at det som stod var feil, er den 

feilen jeg fant i Dinosaurer av en annen karakter. Her er det nok heller et resultat av en dårlig 

oversettelse.  
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4.6 Gjøken  

4.6.1 Om boken 

I Gjøken følger leseren fortellingen om gjøken gjennom en sesong, fra gjøken kommer om 

våren, til den drar på høsten. I tillegg er Gjøken en sakprosabok om gjøker. I analysen er det 

naturlig å tenke seg at boken består av to ulike deler. Den første delen er en fortelling om 

gjøken, mens den andre delen er mer fagtung og uten narrativ.   

Gjøken er skrevet av Bjørn Arild Ersland, som også har skrevet Onkel Arne. Moderne 

fiskerier, som jeg har analysert tidligere. Boken er illustrert av Hilde Kramer, som er en 

prisvinnende illustratør. Hun har blant annet vunnet Kulturdepartementets priser for barne- og 

ungdomslitteratur, juryens spesialpris, for sitt «bidrag til å gjøre bildeboksjangeren til en 

kunstopplevelse for barn» (Norsk barnebokinstitutt, 2012). 

Boken er utgitt på Mangschou forlag, som anbefaler boken for barn fra 3-10 år (Mangschou, 

2016a). 

Gjøken er på 43 paginerte sider med fargeillustrasjoner på alle oppslagene. Illustrasjonene er 

enkle, i en naivistisk stil, der mange av fuglene er abstrahert. Noen få kan gjenkjennes som 

fugler fra norsk natur, blant annet linerler og svarttrost. Illustrasjonene i del 1 er tegnet med 

utgangspunkt i et tre (se Figur 12), som vi følger gjennom tre årstider. Del to har ikke den 

samme faste bakgrunnen, her ser vi en jente gå blant bjørketrær og grantrær. I det nest siste 

oppslaget står hun under det store treet fra del en for å høre gjøken gale (Ersland, 2011, s. 40-

41).  

4.6.1.1 Struktur 

I den første delen har oppslagene en fast struktur: På venstre siden er det en påstand, for 

eksempel: «Hver vår bygger fuglene reir. Noen flyr og samler kvister og gress. Andre plukker 

mose eller småstein. Så lager de reir som likner det de selv vokste opp i». På høyresiden er det 

en kommentar til denne påstanden: «… men én fugl driver på med noe helt annet. Den flyr 

rundt og spionerer» (Ersland, 2011, s. 6-7). Hver setning på høyre siden starter med en ellipse 

(…) og konjunksjonen men. Fortellingen handler om hvordan gjøken legger eggene sine i 

andre fuglers reder, hva den spiser og hvordan den lever: «Mange fugler kan ha den samme 

kjæresten i år etter år.» «… men det har ikke gjøken. De voksne gjøkene bytter kjæreste hele 
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tiden» (s. 18-19). Mønsteret er at teksten på høyresiden står i et motsetningsforhold til den 

mer generelle påstanden om fugler på venstresiden. I det aller siste oppslaget skjer det et 

brudd i den etablerte rytmen. Her står ikke lenger den første verbalteksten i motsetning til den 

foregående påstanden: «Mange fugler drar til Syden hver høst.» «Og det gjør også gjøken. 

Den drar til Afrika!» (s. 26-27) 

4.6.1.2 Resepsjon og juryuttalelser 

Boken ble nominert til Brageprisen i 201113 med begrunnelsen: 

Gjøken er en spennende sammensmelting av bilde- og fagboksjangeren. Gjennom 

humor, språklek og stilfulle illustrasjoner inviterer Ersland og Kramer oss til 

virkelig å bli bedre kjent med den lunefulle gjøken. Enkel og underholdene 

kunnskapsformidling som mestrer å inkludere de alle yngste leserne. Et tett 

samspill mellom tekst og bilder og en gjennomført rytmikk gir boka en 

fortellerteknisk elegant struktur, samtidig som det kunstneriske uttrykket åpner for 

videre fabulering.  

I tillegg ble den i 2012 tildelt sølv i klassen fakta og oppslag for barn og ungdom i Grafills 

kåring Årets vakreste bøker: 

Juryens kommentar 

En var og poetisk beretning, kombinert med fakta og formidling, gjort på en 

inspirerende måte. Det er vanskelig å avsløre at dette faktisk er en faktabok, siden 

fortellerlysten er flettet inn i en eventyrverden både i form av tekst og 

illustrasjoner. (Grafill, 2012) 

Anmelderne er enige om at dette er en god bok: «Den er original, underholdende og lærerik - 

og kan som gjøken selv knapt plasseres i noen bås» (Straume, 2011), «Tørre fakta forvandles 

til utrolige historier i munnen på de største fortellertalentene. Deriblant duoen Bjørn Arild 

Ersland og Hilde Kramer, ser det ut til» (Kleve, 2011). Flere fremhever hvordan 

illustrasjonene gjør denne boken spesiell: «Den likner en tradisjonell faktabok, skjønt uvanlig 

estetisk gjennomført» skriver Marie L. Kleve for Dagbladet. I Bergens Tidende mener Guri 

Fjeldberg at det nok er illustratøren Hilde Kramer som skal ha mye av æren for at boken ble 

nominert til Brageprisen (Fjeldberg, 2011).  

                                                 
13 Epost fra Siri Bauge, daglig leder for Brageprisen (Bauge, 2015).  
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4.6.2 Paratekst 

Gjøken er i motsetning til flere av de andre bøkene i liggende bildebokformat, 24,5x20,5 cm. 

Dette formatet blir gjerne brukt på bildebøker (jf. 2.6.2). Forsiden er matt, og sidene er ganske 

tykke. Kolofonen kommer ikke før til slutt i boken. Det er først i kolofonen at det kommer 

frem at Bjørn Arild Ersland har skrevet teksten og at Hilde Kramer har illustrert. De andre 

stedene navnene står er de alltid sidestilt. Kolofonen ender med en takk til fagkonsulent Bård 

G. Stokke som vi også møter som en karakter inne i boken. 

Den store fuglen på forsiden er grå og hvit, 

og fjærstrukturen er markert med svarte og 

hvite buer over hele fuglen. Nebbet er rødt, 

med en oransje markering langs kanten. 

Nebbet er trukket opp i et smil, og fuglen 

ser både lur og blid ut. Den lille fuglen 

derimot ser veldig trist og sliten ut. Den er 

bare en silhuett i svart med et lukket øye, 

markert med en liten hvit bue. I munnen har 

den en flue som den skal mate den store 

fuglen med. Det er liten tvil om hvilken 

fugl som er i sentrum for denne 

fortellingen. Den visuelle utformingen, både på detaljnivå, og størrelsesforholdet mellom 

fuglene, bidrar til å markere at gjøken er hovedmotivet. Forsideillustrasjonen skaper en 

fortelling om den store og grådige gjøken som lar de små og svake fuglene hente mat for seg.  

På baksiden dukker gjøken opp igjen, nå titter den inn fra venstre, med et skøyeraktig uttrykk. 

På reiret på nedre halvdel av siden kravler det en smilende larve. I bakgrunnen ser vi en svart 

silhuett av to fugler i et rede i et tre. På bladet står det en verbaltekst: 

Hver vår bygger fuglene reir.  

Her legger de eggene sine.  

Men én fugl har lurt de andre.  

Ko-ko, sier gjøken.  

Med fortellingen om gjøken og andre fugler har Bjørn Arild Ersland og Hilde 

Kramer laget en spenstig fagbildebok for de minste  

Det er første gangen leseren får noen grunn til å anta at dette er en sakprosabok.  

 Figur 11 Forside Gjøken. 
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4.6.3 Ikonotekst 

Ikonoteksten i denne boken kan fremstå som symmetrisk, bildene bekrefter og repeterer det 

verbalteksten allerede har sagt. I første del blir det spesielt tydelig. Hvis man leser teksten 

med utgangspunkt i Kress og van Leuweens begreper gitt (Given) og nytt (New) ser vi 

mønsteret tydelig (Kress & Van Leeuwen, 2007, s. 180). Verbalteksten presenterer først, til 

venstre, gjenkjennelig informasjon. På høyresiden presenteres det så hvordan gjøken gjør det 

annerledes enn det som er vanlig. Symmetrien synliggjøres ved at dette mønsteret gjentas i 

illustrasjonene. På venstresiden ser vi den harmoniske og gjenkjennelige fugletilværelsen, 

mens gjøken og dens annerledeshet alltid er til høyre på bildet.  

 

Figur 12 Oppslag s. 12-13, Gjøken. «I mange reir er det fullt av unger». 

Som et eksempel vil jeg trekke frem oppslaget der gjøken dytter de andre eggene ut av redet 

(Ersland, 2011, s. 12-13). Bildet har gul bakgrunn, og motivet er treet med grener som stikker 

ut til begge kanter. På venstresiden er treet svart. Det er fullt av fuglereder som også er svarte, 

mange av fuglene synes bare som svarte silhuetter. Alle fuglene har øyne. Det er også noen 

unntak der fuglene skiller seg ut – linerlen i redet er lett gjenkjennelig, og noen av fuglungene 

er rosa. Bladene og blomstene på treet er i farger. Under står det «I mange reir er det fullt av 

unger.» (s. 12-13). Det viser bildet.  

På høyresiden er treet hvitt, redene hvite og fuglene mer detaljerte. Det er fortsatt mange 

fuglereder i treet, og ved første øyekast kan det se ut som om idyllen fra venstresiden 

fortsetter, men nederst på bildet er gjøkungen som dytter de andre eggene ut av redet. Akkurat 

som det står i teksten: «… men ikke hos gjøkungen. Den vil bo alene og dytter eggene og de 

andre ungene ut av reiret.» (s. 12-13). 
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Ikonoteksten i den første delen er likevel ikke bare symmetrisk, men først og fremst 

forsterkende, spesielt i den narrative delen. Illustrasjonene i denne boken inneholder så mye 

mer informasjon enn det som er i teksten. Fortellingen om årstiden, om kirsebærtreets 

utvikling, fra knopper, til blomst, til kirsebær, nevnes ikke med ett ord i verbalteksten. På 

oppslaget på side 12-13 får leseren også vite at fugleeggene er klekket når blomstene springer 

ut på treet. Det kan godt hende at dette ikke er noe leseren oppfatter ved første eller andre 

gjennomlesning. Likevel bidrar det til å fortelle om hvordan årstidene endrer seg, fra gjøken 

legger eggene om våren (at det skjer på våren blir ikke eksplisitt sagt i verbalteksten), til den 

reiser til varmere strøk om høsten. Ikonoteksten er derfor forsterkende; for fullt ut å forstå 

syklusen i en gjøks liv trenger man å se illustrasjonene.  

En annen ting som bryter med den symmetriske ikonoteksten er illustrasjonen og 

verbalteksten på oppslaget «livsfarlig storebror» (s. 34-35). Her forteller verbalteksten 

hvordan gjøken kaster de andre fuglene ut av reiret, mens illustrasjonen viser at gjøkungen 

dytter et egg ut av reiret. Illustrasjonene skjermer barnet fra den virkeligheten som 

verbalteksten forteller om. Det er en abstrakt tanke at fuglungen ligger inne i egget selv om 

barnet kanskje vet at det er sånn. Referansen til å knuse egg, for eksempel i pannekakerøren, 

er en mer nærliggende og mindre skremmende assosiasjon. Ingen steder i boken står det noe 

om konsekvensen av å dytte egg eller fuglunger ut av redet. Det konstateres bare at den gjør 

det. 

4.6.4 De retoriske bevismidlene 

Fordi det ikke umiddelbart formidles at dette er en sakprosabok bygges etos på flere ulike 

måter. Det er ingenting som tilsier at dette er sakprosa før man er kommet et godt stykke ut i 

boken. At kolofonen er plassert bakerst i boken, og ikke i starten som er det vanligste 

(Rannem, 2014), kan oppfattes som en markør om at uklarheten rundt sjanger er intensjonell. 

Dermed bygges heller troverdigheten i den første delen gjennom samsvaret mellom ord og 

bilde. Et slags skjønnlitterært etos bygges ved at barnet får bekreftet at de beskrivelsene 

høytleseren formidler er sanne, men innenfor det litterære universet. Ingeborg Mjør skriver at 

«Når det gjeld skjønnlitteratur, er målet å få lesarar til å engasjere seg i fiktive univers og det 

som utspeler seg der, på fiksjonen sine eigne premissar» (Birkeland & Mjør, 2012, s. 85) 

Barnet kan likevel gjenkjenne referanser til den virkelige verden gjennom de beskrivelsene 

som blir gitt av fugler. De bor i reir, legger egg, ruger og så videre. Gjøken fremstår dermed 

som troverdig, men har ennå ingen forpliktelse til å fortelle sannheten.  
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4.6.4.1 Etos bygges gjennom logos 

Del to bygger derimot etos ved hjelp av logos. Her argumenteres det for at de påstandene som 

er fremlagt i den første delen faktisk er sanne og forankret i virkeligheten. Noen steder brukes 

begreper som kanskje er fremmede for de yngste barna, sånn som for eksempel fosterforeldre 

(Ersland, 2011, s. 34-35), men ordene er ikke vanskeligere enn at det er mulig for den voksne 

å forklare dem. Først og fremst har boken et språk som er tilpasset barnet. For å illustrere 

dette har jeg hentet et utdrag fra Store norske leksikons forklaring av hvordan gjøken ser ut: 

«Lang hale og lange, spisse vinger; hannen skifergrå med tverrstripet, lysere 

underside.» (Barth, 2011). Ersland forklarer hvordan gjøken ser ut på denne måten: «Du 

kjenner den igjen på det lyse brystet med striper på tvers. Halen er lang og mørk.» (Ersland, 

2011, s. 28-29). Erslands beskrivelse er kanskje mindre presis, men kombinert med 

illustrasjonene av gjøken som leseren har sett flere av allerede i boken, er dette en beskrivelse 

som målgruppen kan forstå og også en beskrivelse det er mulig å gjenkjenne gjøken ut fra. 

På det aller siste oppslaget bygges etos gjennom en liste over forslag til videre lesing og et 

stikkordsregister. Litteraturlisten minner om den Ersland har i Moderne fiskerier. Det virker 

som om hensikten er å motivere leseren til å finne ut enda mer. «Her har du noen bra bøker. 

Det er til og med ei bok her med fuglesang i.» (s. 42-43). Den direkte leserhenvendelsen 

bidrar til å skape engasjement og gir leseren en følelse av at litteraturlisten er spesielt relevant 

for akkurat dem. 

4.6.4.2 Kontrastene skaper patos 

Boken bygger mye patos i kontrasteringen. Fremhevingen av det normale i motsetning til det 

avvikende gjør det enda tydeligere hvor spesielt gjøken oppfører seg. I tillegg bygges denne 

motsetningen videre gjennom opplevelsen av ett «oss og dem». Dette ser vi når gruppen 

fugler blir fremstilt som en homogen gruppe i motsetning til den slemme gjøken. Gruppen 

fugler får menneskelige egenskaper, verdier som barna kan gjenkjenne fra sine nære 

omsorgspersoner. Fugler tar vare på barna sine, lever i langvarige forhold og lærer barna sine 

å passe seg for det som er farlig. Gjøken derimot forlater barna sine og lever alene. 

Kontrasteringen i den første delen er ikke den eneste måten det vekkes patos. På oppslaget 

«Livsfarlig storebror» handler teksten om hvordan gjøkungen rydder reiret for andre egg: 

«Gjøkungen rydder reiret for at den ikke skal trenge å dele maten med andre.» (Ersland, 2011, 

s. 34-35). Her forklares saklig og klart at gjøkungen kvitter seg med de andre ungene i reiret. 
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Den påfølgende setningen skaper kontrast til denne forklaringen: «Men det er veldig slitsomt 

for den lille fuglen å få skubbet de andre ungene ut av reiret.» (s. 34-35). I utgangspunktet 

ville denne typen setning fått leseren til å føle sympati. En liten fuglunge som har det slitsom 

er en patosvekker, vi kan se for oss alle slags søte fuglunger. Illustrasjonen av den nakne, 

fjærløse fuglungen som ikke engang har åpnet øynene, men med et egg på ryggen som det er 

klar til å kaste ut av redet, skaper kontrast og forsterker den ubehagelige følelsen. Denne 

fuglungen er verken søt eller liten.  

Med Walls begreper, har boken en likeverdig adressat. Dette oppslaget eksemplifiserer 

hvorfor dette er en allalderbok, den er spennende også for en voksen leser (jf. 4.3.5.1). Der 

den barnlige leseren blir skjermet fra konsekvensene av at gjøken «rydder redet», vet den 

voksne leseren godt hva resultatet blir. Det som egentlig blir sagt er at det er veldig slitsom 

for den lille fuglen å drepe de andre ungene.  

4.6.5 Høytlesing 

Ingebor Mjør skriver at «Den multimodale teksten barnet møter er eit resultat av høgtlesarens 

fortolkning av bokens ikonotekst og hans eller hennar analyse av barnets interesser og 

kompetansar.» (Mjør, 2009, s. 16). Når ikonoteksten oppleves symmetrisk, og både 

verbalteksten og bildene formidler budskapet på en så lettfattelig måte, kan resultatet være at 

formidlingsjobben blir enklere. Formidleren og barnet ser og opplever det samme.  

Jeg har samtidig argumentert for at illustrasjonene inneholder mer informasjon enn 

verbalteksten. Dette kan gjøre at opplevelsene blir ulik. Flere ulike resultater er tenkelige. 

Man kan tenke seg at barnet ikke forstår sesongendringene i illustrasjonene, og at bare den 

voksne får med seg det fulle meningspotensialet som ligger i ikonoteksten. På den andre siden 

kan det motsatte skje. Den voksne formidleren som har sitt hovedfokus på verbalteksten kan 

gå glipp av detaljer i illustrasjonene. Barnet som har sitt utgangspunkt i bildene vil kanskje 

raskere oppleve hvordan miljøet i illustrasjonene endrer seg og dermed oppfatte den ekstra 

informasjonen. Uavhengig av hvem som leser mer ut av bildene krever den forsterkende 

ikonoteksten en aktiv deltakelse fra leserne, både gjennom tolking av bilder og for å skape 

mening, 

Opplevelsen av at boken er todelt er også relevant når det kommer til høytlesningssituasjonen. 

Den første delen fremstår som en vanlig episk bildebok. «I bildeboka er vendinga av sidene 

den forteljande drivkrafta. Oppslaga i ei bildebok står i ein seriell samanheng, eitt bilde viser 
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tilbake til tidlegare oppslag, og det skal skape forventning til neste» (Birkeland & Mjør, 2012, 

s. 73). Lesingen drives videre av sidevendingen og narrativet. Barnet vil vite hva som skjer 

videre. 

Når boken endrer form, kommer dette til uttrykk på flere måter. Det blir mer tekst på hvert 

oppslag, fonten endres fra grotesk til antikva, og layout endres så det nå står både overskrifter 

og underoverskrifter som en del av verbalteksten. Narrativet forsvinner også i verbalteksten. 

Denne delen starter med oppslaget «Har du lyst til å se en gjøk?» (Ersland, 2011, s. 28-29). 

Videre følger en verbaltekst om at gjøken kommer til Norge i mai og bor her om sommeren, 

så forklares utseendet til gjøken og hvordan man kan finne den.  

De påfølgende oppslagene handler blant annet om ringmerking av fugler (s. 30-31), hvorfor 

gjøkene legger egg i andres reir (s. 32-33) og gjøkens oppvekst (s. 34-35). Verbalteksten har 

gått fra å være deskriptiv gjennom å beskrive hva gjøken gjør, til også å benytte seg av både 

eksplikative og argumentative tekststrategier. Oppslagene er ordnet mer tematisk og alle 

underoverskriftene starter med et spørsmål: «Hvorfor kaster gjøken de andre fuglene ut av 

reiret?» «Hvordan klarer den nyfødte gjøkungen å kaste eggene ut av reiret?» «Hvor lenge bor 

gjøken sammen med fosterforeldrene?» (s. 34-35). Spørsmålene er også direkte knyttet til den 

forutgående fortellingen: «I mange reir er det fullt av unger. … men ikke hos gjøkungen. Den 

vil bo alene og dytter eggene og de andre ungene ut av reiret.» (s. 12-13) 

Del to har ikke den samme driven som den første delen. Det siste oppslaget i del en bryter 

med den etablerte rytmen, «… men det gjør ikke gjøken.». Bekreftelsen på at gjøken også 

reiser til Afrika: «Og det gjør også gjøken» (s. 26-27) kan gjøre at de yngre barna opplever at 

fortellingen er slutt. Som betyr at boken er slutt. Det kan bli vanskeligere å trekke dem med 

seg inn i del to. Samtidig kan bildet på første oppslag i del to være en god innfallsvinkel til å 

engasjere de små. Nå er det ikke gjøken som er det sentrale i illustrasjonene, men heller en 

jente. 

Jenta er med både i illustrasjonene i del en og del to, men hun vises bare i illustrasjonene og 

blir ikke nevnt i verbalteksten. I den første delen ser vi henne mens hun mater fuglene (s. 22-

23) og ute iført regntøy (s. 24-25). I den andre delen har jenta fått en kikkert og skal selv ut 

for å finne gjøken. Spørsmålet «Har du lyst til å se en gjøk?» trekker leseren med seg. Mjør 

skriver at den voksne leseren ofte legger til et «du» som ikke finnes i den trykte teksten for å 

styre barnets oppmerksomhet (Mjør, 2009, s. 16), men i Gjøken har forfatteren allerede tenkt 

på dette. Du-tiltalen hjelper formidleren med å engasjere barnet. Flere ganger i del to brukes 
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denne tiltaleformen: «Skal du se en gjøk, bør du bruke kikkert og gå etter lyden.» (Ersland, 

2011, s. 28-29), «Finner du en fugl med ring på beinet, må du si ifra til 

ringmerkingssentralen.» (s. 30-31). I oppslaget om at mange tror at gjøken bringer lykke: 

«Tror du? I så fall må du liste deg bor til treet, uten at gjøken ser deg.» (s. 40-41) 

Jenta opptrer på flere oppslag sammen 

med en voksen mann. Han dukker først 

opp i del to. I det nest siste oppslaget (jf. 

Figur 13) blir han presentert som Bård G. 

Stokke, ekspert på gjøk (s. 38-39). På 

dette oppslager ser vi han sittende ved en 

datamaskin inne på et kontor sammen 

med jenta. På veggene på kontoret henger 

det et verdenskart og en illustrasjon av to 

gjøker. En annen dataskjerm står vendt så 

leseren kan se den og på den er det bilder av mange egg. Illustrasjonene på veggen og 

dataskjermen er realistiske og bryter med den etablerte stilen i boken. 

For eldre barn kan den første delen virke som en inngangsport og en inspirasjon til 

spørsmålene som kommer etterpå. Oppslagene i del to kan inneholde spørsmål det eldre 

barnet har stilt seg selv under lesingen av del en. Svarene er godt forklart og tilpasset 

målgruppen.  

Fordi de to ulike delene er såpass forskjellige kan et resultat være at boken ikke klarer å 

trekke med seg hverken de yngre eller de eldre leserne. De yngre synes den siste delen er for 

vanskelig, mens de eldre synes at den første delen er for kjedelig. Samtidig kan 

kontrasteringen på oppslagene i del en, mellom venstre og høyre side, for de små virke som 

gjenkjennelige og morsomme gjentakelser. For den eldre leseren kan det heller vise 

brutaliteten i gjøkens væremåte. 

4.6.6 Modelleser 

En voksen modelleser synes at boken har en flott, og ikke minst vakker måte å formidle 

kunnskap om gjøken på. Den voksne leseren er glad i å lese høyt for barn, men synes at det 

meste av sakprosa som utgis er tungt og kjedelige å lese. Endelig er det kommet en 

sakprosabok for barn som virkelig tar formen på alvor! Denne leseren har funnet boken 

Figur 13 Utsnitt fra oppslag s. 38-39, Gjøken. «Vi skulle 

gjerne visst enda mer». 
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gjennom anmeldelser i avisen, eller kanskje oppdaget den fordi den har vært nominert og 

vunnet priser. Det å velge vakre og anerkjente bøker gir en form for identitet: en god forelder 

som har barnets litterære utvikling i tankene. Denne modelleseren synes formen på den 

narrative delen gjør den morsom å lese. Videre opplever denne modelleseren at faktadelen 

oppklarer en del spørsmål som både barnet og den voksne lurte på. Dette er ikke en spesielt 

fugleinteressert person, men etter endt lesing har også den voksne lært ett og annet om gjøken. 

Denne modelleseren setter også pris på boken som allalderlitteratur. Mens barnet synes 

fortellingen om gjøken er spennende, blir den voksne ved flere anledninger rystet over 

brutaliteten i gjøkens væremåte.  

Et barn som modelleser for denne boken synes det er spennende å være ute i naturen, og vet at 

gjøken sier ko-ko, sånn som i sangen. Det er fine illustrasjoner og innimellom gjenkjennes 

fugler fra naturen – «se der er en sånn som alltid er i buskene når vi går hjem fra 

barnehagen.». Barnet har litt kompetanse fra før av og er enig i generaliseringene om fugler 

som kommer på venstresiden. Dette er informasjon som er kjent. Når høyresiden leses lyttes 

det ekstra intenst, denne informasjonen er ny. Under den litt tyngre faktadelen følger barnet 

fortsatt nøye med og kommenterer gjerne teksten underveis. 

4.6.7 Prosaens stil og virkelighetsforankring 

Jeg har gjennom analysen skilt mellom den første og den andre delen av boken. Den første 

delen kunne, løsrevet fra del to, like gjerne vært en fiksjonsfortelling. Både fordi den fremstår 

som en episk bildebok, men også fordi virkelighetsforankringen er uklar. Illustrasjonene er 

ikke realistiske. Til tross for at noen fugler kan gjenkjennes, er det også mange fugler som 

fremstår som fri fantasi. Den første delen gir ikke leserne noen grunn til å tro at dette er 

direkte ytringer om virkeligheten. De opplysningene som fremstilles der kan godt være 

korrekte, men leserne har ikke fått noen grunn til å tro eller forvente at de er det. Kolofonens 

plassering antyder også at sjangeren skal være uklar. 

Den andre delen fremstår mer saklig. Her blir det brukt ulike teksttyper som gjør at teksten 

fremstår mer drøftende og forklarende. Selve strukturen og utformingen gjør at leseren får 

større grunn til å tro at dette er direkte ytringer om virkeligheten. Det er også til slutt vi finner 

de mer klassiske sjangertrekkene for sakprosa: kildeliste, takk til fagkonsulenter og 

stikkordsregister. 
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Sjangermessig ligger denne boken i grenseland fordi delene er så ulike. Likevel er det boken 

som helhet som til slutt skal fremstå som sakprosa. Illustrasjonene skaper en helhet uavhengig 

av verbaltekstens variasjoner og allerede i parateksten blir det faktisk etablert at dette er 

sakprosa.  

Pippings forståelse av sakprosa ville nok mene at den første delen av boken gjør at Gjøken 

ikke kan regnes som sakprosa. Det er først i den andre delen at saken blir presentert på en klar 

og presis måte. Samtidig argumenterer jeg i analysen av Onkel Arne. Moderne fiskerier for at 

nettopp det å skape engasjement og vekke nysgjerrighet for fagstoffet er en viktig del av en 

vellykket fagformidling (jf. 4.3.7). Det intellektuelle utløsningsbehovet synes også gjennom 

teksten å være utgangspunktet for forfatteren, både gjennom den faglige interessen og en 

ektefølt fascinasjon.  

Gjøken skaper en virkelighetsforankring og bygger etos ved at de introduserer en reell person 

i teksten. I motsetning til Onkel Arne. Moderne fiskerier der de virkelige personene som blir 

portrettert er en del av fortellingen, er karakteren i Gjøken utenfor fortellingen. Først ser vi 

han bare som en person som er med jenta når fuglene skal ringmerkes, men etterpå blir han 

introdusert som Bård G. Stokke. I verbalteksten står det både navn, hvor han jobber og i 

hvilken by. Her er det mange virkelighetsforankringer som styrker troverdigheten. Riktignok 

står det aldri eksplisitt at den illustrerte mannen er Bård G. Stokke. Illustrasjonen etablerer 

likevel at jenta snakker med en forsker som jo er det verbalteksten også forteller (Ersland, 

2011, s. 38-39). Derfor vil denne boken kunne regnes som sakprosa ifølge Tønnessons 

definisjon: adressaten har grunn til å tro at denne boken inneholder direkte ytringer om 

verden.  

4.6.8 Samlet vurdering 

Gjøken har en «spørsmål og svar-struktur» i del nummer to på samme måte som Dyrenes 

verden har. Det er to viktige forskjeller i hvordan dette fungerer. For det første oppleves alle 

spørsmålene i Gjøken som reelle. De bygger både på den første delen, men også på hverandre. 

I tillegg er det en vesentlig forskjell i hvilke teksttyper som brukes. I Dyrenes verden er det i 

all hovedsak deskriptivt, mens det i Gjøken brukes både eksplikativ og argumentativ. 

Leseropplevelsen er forskjellig. Mens jeg kritiserte Dyrenes verden for å ha et så fortettet 

språk at svarene inneholdt feil, blir ikke forklaringene bare forklart i Gjøken, de blir også 

diskutert og forankret i virkeligheten.  
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Både anmeldelsene og juryuttalelsene kommenterer at denne boken er så vakker at det kan 

være vanskelig å forstå at dette er sakprosa. Samtidig har jeg argumenter for at både Pippings 

forståelse av sakprosa som stilart og Tønnessons bruksdefinisjon ville regnet Gjøken som 

sakprosa. Boken utfordrer riktignok sjangerkonvensjonene, både ved den uklare starten, men 

også med de naivistiske tegningene. Samtidig er det akkurat denne stilen, i kombinasjon med 

det lettfattelige språket, som gjør at boken fremstår som en helhet: en sakprosabok av høy 

kvalitet. Boken fremstår som en allalderbok som kan bidra til ny kunnskap både for små og 

store. 
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4.7 Bondegården  

4.7.1  Om boken 

Bondegården (Reider, 2011) handler om livet på en bondegård. Den tar for seg ulike temaer: 

hva som skjer på en bondegård, hvordan melken kommer fra kua og til butikken, hvilke dyr 

som bor på bondegården, om korn, hvordan det dyrkes og hvordan det behandles for å bli til 

de produktene vi kjøper i butikken.  

Boken er skrevet av Katja Reider, en tysk barne- og ungdomslitteraturforfatter. Reider har 

skrevet flere bøker i Smarte små-serien. Hun har utgitt over 150 bøker, både bildebøker, 

ungdomsbøker og annen sakprosa (Reider, 2016). Boken ble første gang utgitt i Tyskland med 

originaltittel Wieso? Weshalb? Warum? Junior: Der Bauernhof i 1998.  

Bondegården er en del av serien Smarte små som er utgitt av Schibsted forlag. Boken har en 

utsalgspris på 149 kr og er fortsatt i salg (Schibsted forlag, 2016).  

Boken er på 16 sider, den er ikke paginert, men oppslagene vil likevel bli referert til som om 

det stod sidetall. Det er heller ikke noen adskilt sluttsats, forsats eller tittelside. Derfor vil jeg i 

denne analysen kalle forsatsen for side 1, og en del av oppslaget «s. 1-2». Kolofonen er 

trykket på baksiden av boken. 

Det er én eller flere fargeillustrasjoner på hvert oppslag. Illustrasjonene minner om akvareller, 

der fyllfargene er utflytende og ikke heldekkende.  

Boken passer for barn fra 2 til 6 år. 

4.7.1.1 Struktur 

Boken har forskjellige former for klaffer og luker. Noen er små, skåret ut av pappen og skal 

åpnes og lukkes. Andre er større og dekker større områder, for eksempel en halv side. Disse 

klaffene skal blas om som en vanlig side og er festet i ringinnbindingen og ikke til den fysiske 

siden. Det skapes et nytt bilde når du blar, både der hvor klaffen dekker, men også på 

venstresiden, fordi innsiden av klaffen også inneholder en illustrasjon som dekker et område 

på motsatt side. Felles for alle klaffene er at de fremstår som en del av illustrasjonen i 

utgangspunktet. Når man blar kan det komme en forklaring på teksten eller detaljer som ikke 

var åpenbare fra starten. På oppslaget om hvordan kornet vokser viser illustrasjonen hvordan 

traktorene jobber med jorda (Reider, 2011, s. 9-10). Når klaffen blas om (det er en halvsides 
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klaff) har alt kornet vokst ut, og traktorene er blitt til en skurtresker. Innimellom kornet ser vi 

en kanin, en hamster, to mus, en frosk og en snegle. I tillegg er det en egen verbaltekst på 

klaffen. Denne er skrevet inni en hvit rute. Her står det forklart om de dyrene vi nå ser på 

oppslaget: «Også kaniner, hamstere og mus liker å knaske modent korn.» (s. 9-10). Dette er 

altså ikke informasjon som leseren hadde fra før, men viser utviklingen fra frø til korn. 

Verbalteksten på klaffen forklarer sammenhengen og det nye bildet. 

Hvert oppslag innledes med et spørsmål, som også fungerer som overskrift: «Hva skjer på 

bondegården?» (s. 1-2), «Hvordan vokser kornet?» (s. 9-10) og «Hva gjør bonden om 

søndagene?» (s. 15-16). Videre følger én eller flere tekster som skal svare på det spørsmålet. 

Boken er romlig organisert, alle oppslagene kan leses for seg uten at det er nødvendig å ha 

lest de foregående sidene.  

4.7.1.2 Resepsjon 

Selv om boken ble gitt ut på norsk i 2011, var det ikke før i 2014 at den kom på topp 20 over 

de mestselgende fagbøkene. Det året var tre av bøkene fra Smarte små-serien på topp 20. 

Bondegården lå øverst av disse, på en andreplass14 

4.7.2  Materialitet og paratekst 

Boken er kvadratisk 20x20 cm, med tykke kartongsider. Det kvadratiske formatet er typisk for 

kartongbøker for små barn (Birkeland & Mjør, 2012, s. 71). De solide sidene gir også klare 

signaler om at dette er en småbarnsbok, den er ikke lette å ødelegge. Ringinnbindingen er 

skjult når boken er lukket, men gjør både blaing og lesing lettere enn med limt innbinding. 

Den forsterker også inntrykket av at dette er en småbarnsbok som skal tåle å bli herjet med. 

Det er ikke innholdsfortegnelse eller stikkordsregister. Både forsatsen og sluttsatsen er en del 

av bokens fortelling. Boken starter med en gang du blar opp og slutter i det du lukker den 

igjen.  

                                                 
14 Se vedlegg 3 
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Forsiden antyder at Bondegården tar for seg 

gårdsdrift og ikke bare dyrene på gården. På 

forsiden av boken er det en tegning av en ku som 

blir melket. At kua får festet en melkemaskin 

understreker at dette skal vise hvordan moderne 

bondegårder drives. At både en bonde og et barn 

er tegnet inn understreker også at dette handler 

om bondegården som helhet.  

Baksideteksten på Bondegården starter med 

overskriften: «Lær om verden mens du leker!». 

Birkeland og Mjør bruker begrepet edutainment 

om denne typen bøker: «Ein del av 

populærlitteraturen er skoren over leik og lær-

formelen, også kalla ‘edutainment’» (Birkeland & Mjør, 2012, s. 145). Begrepet refererer 

altså til litteratur som både skal være underholdene og pedagogiske på en gang. I denne boken 

er det klaffene som gjøre at barnet opplever høytlesningssituasjonen som en lek. Det refereres 

flere ganger i baksideteksten at denne boken skal gjøre læringen til en lek. I tillegg loves det 

et spill der barna kan gjette hva dyrene heter. Dette spillet har jeg ikke funnet, selv om jeg har 

undersøkt flere ulike utgaver av boken.  

4.7.3  Ikonotekst 

Bondegården har både en kompletterende og en forsterkende ikonotekst. Den kompletterende 

ikonoteksten kommer til uttrykk ved at illustrasjonene og bildene utfyller hverandre. På 

oppslaget «Hvor kommer melken fra?» er det tegnet en melketank med den kompletterende 

teksten «Den ferske melken samles i digre kjøletanker» (Reider, 2011, s. 3-4)  

Den forsterkende ikonoteksten kommer til uttrykk når oppslag inneholder mer informasjon og 

flere detaljer enn det som tilhører verbalteksten. Med utgangspunkt i oppslaget «Hvem flere 

er det som bor på bondegården?» (s. 5-6) blir det tydelig at illustrasjonene inneholder mye 

informasjon utover teksten. I verbalteksten er det ikke et utfyllende svar: «Hva er det mannen 

gjør med sauene? Han klipper dem! Nå er de helt nakne og snauklipte. Men heldigvis har 

 Figur 14 Forside Bondegården. 



90 

 

pelsen vokst ut igjen når det blir vinter og kaldt! Gårdskatten leker med den myke ulla.» (s. 5-

6). 

Illustrasjonen derimot, 

viser i tillegg til 

mannen som klipper 

sauene, også en jente 

som mater høner, to 

barn som har plukket 

egg, og en gutt som 

bærer en bøtte full av 

noe, kanskje dyrefôr? 

På toppen av en haug 

med høy står det en 

hane. Det er også flere 

klaffer. På stallen til høyre i bildet er det mulig å åpne stalldørene, og på den øverste 

stalldøren er det en tegning av en hest. Det står ikke noe om denne i den opprinnelige 

verbalteksten. På innsiden av klaffen står det «Hesten Stjerne gjøres klar for en ridetur.» (s. 5-

6). Den andre døren kan også åpnes, og her er det bilde av grisunger som ligger under en 

varmelampe: «I båsen ved siden av ligger de nyfødte grisungene under en varmelampe» (s. 5-

6). 

Vi ser dermed at verbalteksten ikke kan fult ut kan gi svar på spørsmålet som blir stilt i 

overskriften. Illustrasjonene er helt nødvendige for å gi svar på spørsmålet som står i 

overskriften. Det er først gjennom ikonoteksten at leseren får mulighet til virkelig å forstå 

hvem det er som bor på bondegården. Bildene ekspanderer leserens forståelse og gir et mer 

utfyllende svar. 

Den forsterkende ikonoteksten gjør at for eksempel et barn som leser bildet samtidig som det 

lytter til verbalteksten, får mer informasjon enn en som bare leser verbalteksten. I bildeboken 

vil verbalteksten påvirke hva leseren vil fokusere på i et bilde og barnet vil nok først rette 

fokus mot det som høytleseren formidler. Men fordi bilder ikke nødvendigvis har en like 

regulert lesesti som verbalteksten, vil barnet som blir lest for ha større mulighet til å utforske 

bildene mens teksten blir lest. (Birkeland & Mjør, 2012, s. 74).  

Figur 15 Utsnitt fra oppslag s. 5-6, Bondegården. «Hvem flere er det som bor på 

bondegården?» 
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En utfordring med disse formene for ikonoteksten, der det legges opp til at leseren deltar 

aktivt i meningsskapingen, finner vi på innsiden av klaffen på oppslaget «Hvordan vokser 

kornet?» (Reider, 2011, s. 9-10). Illustrasjonen her viser en kanin, en hamster, to mus, en 

frosk og en snegle som oppholder seg mellom det høye kornet. I bakgrunnen kommer det en 

skurtresker. Verbalteksten sier: «Også kaniner, hamstere og mus liker å knaske modent korn. 

Heldigvis har dyrene god hørsel, så de hører skurtreskeren lenge før den kommer og stikker 

av i tide» (s. 9-10). En relevant måte å lese denne teksten på er at «kaniner, hamstere og mus» 

er tekstreferenten som «dyrene» refererer til. Dermed utelukkes sneglen og frosken fra de 

dyrene som klarer å redde seg når skurtreskeren kommer. Når leseren er vant til at 

ikonoteksten er forsterkende vil ekskluderingen av sneglen og frosken i verbalteksten kunne 

forstås som at de ikke kommer seg unna i tide, og dermed blir drept av de skarpe knivene i 

skurtreskeren. 

4.7.4  De retoriske bevismidlene 

Etos styrkes i Bondegården både gjennom realistiske og troverdige illustrasjoner, og ved å 

vise velvilje: Åpningsreplikken der leseren ønskes velkommen, den videre teksten som 

inviterer til dialog og flere setninger som fremstår som muntlige utbrudd: «Jo, fra butikken, så 

klart!». Det er ikke bare gjennom språket at velviljen kommer til uttrykk, men også ved den 

kompletterende ikonoteksten fordi den forklarer ting for leseren: På oppslaget «Hvor kommer 

melken fra?» (Reider, 2011, s. 3-4) er det illustrasjoner til så og si all informasjonen fra 

verbalteksten: «Du vet sikkert at melken kommer fra jurene til kua», øverst i hjørnet er det en 

illustrasjon av et jur, «Kyrene melkes to ganger om dagen. Melkemaskinen presser sammen 

spenene på juret så melken spruter ut», illustrasjonen viser en ku med en melkemaskin festet 

til spenene. Bonden sitter ved siden av og trykker på en knapp. «Før pleide bonden eller 

bondekona å melke kyrne for hånd.» (s. 3-4), når klaffen blas om er det en illustrasjon av en 

bonde som sitter og melker ei ku sånn som man gjorde det før i tiden. I tillegg er det øverst på 

siden en illustrasjon av hvordan melken samles i digre kjøletanker før den blir kjørt til 

meieriet med en tankbil.  

Klaffene vekker patos. Klaffeblaing og lukeåpning skaper engasjement, oppleves som en lek 

og dermed vekkes det positive følelser. Disse følelsene blir så knyttet til boken og resultatet 

kan bli at barnet synes det er gøy å lese denne boken. Illustrasjonene vekker også patos, 

dyrene på bondegården er fremstilt som pene, rene og ikke minst søte dyr. 
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Teksten veksler mellom å bli fortalt fra bondens synspunkt: «Velkommen til gården vår!» (s. 

1-2) og fra en allvitende forteller: «Hva er det mannen gjør med sauene?» (s. 5-6). Uavhengig 

av om det er bonden eller den allvitende fortelleren oppleves både den fortellende- og 

forklarende tekststrategien som veldig troverdig. Mens flere av de andre bøkene har en 

allvitende og autoritær forteller, mykes inntrykket av denne fortelleren opp ved den stadige 

dialogen og interessen i leseren: «Kanskje du har sett en vindmølle?» (s. 11-12), «Hva tror 

du?» (s. 15-16).  

4.7.5  Høytlesning 

Boken har mange direkte henvendelser til leseren. I en høytlesningssituasjon vil denne typen 

formuleringer kunne få form av replikker i et manuskript, der den som leser verbalteksten vil 

fremstå som den som ytrer disse replikkene. Et problem med denne typen formuleringer 

finner vi på det første oppslaget, formidleren leser: «Kan du finne gjødselbingen?» (Reider, 

2011, s. 1-2). På oppslaget ser vi et oversiktsbilde med jorder med dyr, åkrer, veier og en gård 

i det fjern. Når klaffen åpnes er det som om motivet er zoomet inn på bondegården. Nå kan vi 

se gårdsplassen, barn som leker, ender, sauer og flere hus. Det er åpenbart for den voksne og 

også for barnet vil jeg anta, at man skal finne svaret når man åpner klaffen. Problemet oppstår 

når leserne skal finne gjødselbingen. For det første kan det hende at gjødselbinge ikke er noe 

som er en del av alles vokabular, spesielt ikke barn mellom 2-6 år. Verbalteksten tilbyr heller 

ingen forklaring på hva en gjødselbinge er. Videre er det ikke noe svar på oppslaget som kan 

gi noen indikasjon på hva som faktisk er gjødselbingen, men leserne kan sammen finne et 

svar de kan anta er riktig. På bildet er det flere alternativer, bak grisebingen er det en dør, 

låvedøren står åpen, det er en komposthaug der bondekonen tømmer gress, og i bakgrunnen 

skimtes noe som ligner på en silo. 

4.7.5.1 Edutainment, gjør læring til en lek 

Lesing for yngre barn er som oftest interaktivt (Mjør, 2009, s. 15). Som en som veileder 

barnet gjennom teksten, kan den voksne stille relevante spørsmål både til klaffene og til de 

ulike illustrasjonene. På oppslaget «Hvor har det blitt av ungen min?» blir barnet oppfordret 

til å lete etter dyreungene: «Kan du hjelpe dyremammaene å finne ungene sine?» (Reider, 

2011, s. 7-8). Når barnet skal lete etter de forskjellige klaffene blir det nesten som å leke 

gjemsel. Ifølge Birkeland og Mjør (2012) er fasinasjonen i edutainment-bøkene knyttet til 

overraskelsene som ligger gjemt i hvert oppslag.  
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Boken er ment å leses kronologisk, den starter med å ønske leseren velkommen: «Velkommen 

til bondegården vår!» (Reider, 2011, s. 1-2) og avslutter med et oppsummerende oppslag: 

«Hva gjør bonden om søndagene?» (Reider, 2011, s. 15-16) der vi får se alle bondens 

gjøremål i løpet av en dag. Likevel kan oppslagene leses hver for seg. Hvert oppslag tar for 

seg ett spørsmål som det gir svar på.  

4.7.6  Modelleser 

Den voksne modelleseren for denne boken har ett eller flere barn som drømmer om å bli 

bonde. Da den voksne fant denne boken i butikken, appellerte det umiddelbart at boken har 

naturtro illustrasjoner. Denne voksne modelleseren synes at boken har et fint driv, stiller gode 

spørsmål og aktiviserer barnet på en god måte. Modelleseren liker den dialogiske tonen i 

verbalteksten, og vil gjerne samtale med barnet om de ulike temaene som boken tar opp.  

Et barn som modelleser synes klaffer er så gøy! I tillegg liker barnet både traktorer og dyr og 

synes at det er spennende å lære om hvordan livet på gården er. Dette barnet vil gjerne bli 

bonde som stor, og kjenner en helt ekte bonde som har latt barnet få sitte i skurtreskeren. 

Hvordan maten kommer fra jord til bord synes barnet er spennende, og oppslaget: «Hvordan 

blir kornet til brød?» (Reider, 2011, s. 11-12) blir det mye prat om: Visste du at Corn Flakes 

er laget av mais? Er det hvete eller bygg vi spiser nå? Videre prater barnet gjerne om det det 

ser, og svarer på alle spørsmålene som blir stilt. 

4.7.7  Prosaens stil og virkelighetsforankring 

Til tross for at boken hverken har kildehenvisninger eller noen «takk til» fremstår det ved 

første øyekast som en sakprosabok med god forankring i virkeligheten. Først og fremst er nok 

dette fordi målgruppen for denne boken er små barn, og temaet er kjent for de aller fleste 

leserne. Man kan i utgangspunktet anta at Bondegården stemmer overens både med barnas og 

de voksnes kulturelle doxa, dermed styrkes logos.  

Samtidig kan mengden av villkaniner på illustrasjonene gjøre at beskrivelsene likevel ikke 

stemmer. På oversiktsbildet på det første oppslaget ser vi to kaniner som hopper rundt på 

gresset (Reider, 2011, s. 1-2), på oppslaget om korn er det kaniner ute på jordet og gjemt blant 

det modne kornet på innsiden av klaffen (Reider, 2011, s. 9-10). I en norsk kulturkontekst er 

det ikke normalt med villkaniner og de er ikke en naturlig del av miljøet rundt en gård. I 

Mellom-Europa derimot er villkaniner mye mer utbredt (Samarbeidsrådet for biologisk 
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mangfold, 2016). Dermed kan kaninene oppfattes som et fantasielement som gjør 

virkelighetsforankringen svakere. 

Den masseproduserte småbarnsboken fremstår ikke som et uttrykk for det intellektuelle 

utløsningsbehovet (jf. 2.2.1). Det at Bondegården er en del av en serie småbarnsbøker som tar 

utgangspunkt i edutainment-prinsippet forsterker inntrykket av at bøkene først og fremst er 

laget for å selges, ikke for å presentere saken utfra en fagteoretisk interesse. Det er ikke 

nødvendigvis lek-og-lær-prinsippet som strider med Pippings forståelse, men heller boken 

som helhet. Ser vi videre på hvordan de ulike faktorene vektes kommer det også fram at saken 

ikke blir presentert for sakens skyld med et så klart og presist språk som mulig. Jeg har vist i 

analysen at det flere steder i boken er elementer som kan misforstås.  

Tønnessons definisjon der leseren skal ha grunn til å tro at dette er en direkte ytring om 

virkeligheten treffer denne boken godt. Både verbalteksten og illustrasjonene, hver for seg og 

sammen, gir leseren grunn til å tro at dette er direkte ytringer om verden. Parateksten 

markerer også bokens tilknytning til fakta-sjangeren: «Hva? Hvorfor? Hvordan», «Lær om 

verden mens du leker!» og «Smarte-små-serien er en faktaserie som tar barnas spørsmål og 

virkelighet på alvor.». Dermed styrkes leserens forventning til at det som står der skal være 

sant. Jeg tror også, til tross for kaninene, at bokens beskrivelser av virkeligheten stemmer 

overens med lesernes. 

4.7.8  Samlet vurdering 

Boken inneholder lettfattelige faktaopplysninger og gjenkjennelige bilder, og er en bok som 

nok vil appellere til mange gårdsinteresserte barn. De tykke kartongsidene og klaffene gjør at 

boken aktiviserer barnet. Bondegården ligger i grenseland mellom å være en bok og et leketøy 

og jeg tror også at selv de yngste barna kan sitte og bla på egenhånd. Som en introduksjon til 

sakprosaverdenen formidler den kunnskap på en måte som inkluderer og bygger på barnets 

egne erfaringer. Adressaten har all grunn til å tro at dette er en sakprosabok utfra Tønnessons 

sakprosaforståelse. 

Fordi jeg i analysen av prosaens stil antyder at denne boken ikke er sprunget ut fra 

forfatterens interesse for saken, ville Pipping hevdet at denne boken ikke er sakprosa, men 

bare utgir seg for å være det. Sammenligner vi Bondegården med Gjøken som også retter seg 

mot de yngste bøkene i målgruppen min, er Bondegården en helt ulik leseropplevelse. I 

Bondegården kan barnet selv bla og leke og kanskje også repetere den kunnskapen de har blitt 
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presentert for i tidligere høytlesningssituasjoner. Ved å finne de ulike dyrene gjemt bak 

klaffene kan de yngste barna gjenta dyrelydene, mens de litt større barna kan repetere hva 

barna til de ulike dyrene het. I Gjøken er det mindre mulighet for egenlek. Barna kan fortsatt 

bla og synes at bildene er spennende å se på, men edutainmentprinsippet fra Bondegården er 

ikke aktuelt for Gjøken. Samtidig mener jeg at potensialet for læring er større i Gjøken, både 

fordi det er brukt mer tid på forklaringene, men også fordi språket er mer tilpasset en ung 

leser. 
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5. Første funn: De prisnominerte 

norskproduserte bøkene formidler en 

mer troverdig fagkunnskap enn de 

bestselgende oversatte  

Når jeg har analysert mitt utvalg av prisnominerte og bestselgende bøker, har jeg funnet at de 

prisnominerte formidler en mer troverdig fagkunnskap enn de bestselgende. Det er i 

utgangspunktet et problem at alle de bestselgende bøkene inneholder misvisende metaforer og 

direkte feil. Jeg viste for eksempel i analysen av Dyrenes verden hvordan det å «sprette som 

en kork» ikke er et spesielt godt bilde på norsk, mens det i Isbjørnen finnes en bedre og 

vanligere korkmetafor når isbjørnen «flyter som en kork» (jf. 4.1.4.1.3). Videre fant jeg i både 

Dyrenes verden og i Dinosaurer direkte feil. Jeg antar at disse feilene skyldes en dårlig 

oversettelse, og vil derfor ikke mer enn å poengtere at det selvfølgelig er et stort problem med 

den oversatte sakprosaen for barn, når det slurves med oversettelsene. 

Videre vil jeg fortsette med å peke på fire argumenter som underbygger min påstand om at de 

prisnominerte bøkene formidler fagkunnskap på en mer troverdig måte. De prisnominerte 

bøkene: 

1. Både beskriver, forklarer og argumenterer. 

2. Skaper gjenkjennelige referanser. 

3. Er bedre tilrettelagt for høytlesning. 

4. Synliggjør sine kilder og tidligere forskning. 

Tematisk kan bøkene deles i fire ulike grupper: de som tar for seg en spesiell art, isbjørn og 

gjøk; de som tar for seg en hel gruppe med dyr, edderkopper og dinosaurer; et dyrerelatert 

yrke, moderne fisking og gårdsdrift og til slutt det virkelig store emnet, som tematisk skal 

omfatte alle verdens dyr. Man kan tenke seg at et resultat av at bøkene har ulikt tematisk 

omfang naturlig ville være at de bøkene med det smaleste temaet også ville bli best redegjort 

for; å beskrive alle verdens dyr krever enormt mye plass. I mitt utvalg har de bøkene med de 

største temaene også flest sider, men det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom 

størrelsen på temaet og antall sider i boken. Sammenligner vi Nysgjerrig på edderkopper og 

Isbjørnen, mener jeg at det er edderkoppboken, til tross for sitt store tema, som belyser 

fagkunnskapen på den mest troverdige og tilgjengelige måten. Isbjørnen inneholder mange 
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skildringer og beskrivelser av isbjørnen i Arktis, men blandingen mellom fortelling og fakta 

skjer på en uklar måte. Nysgjerrig på edderkopper har en tydelig struktur, der fiksjonsdelene 

vekker nysgjerrighet, og faktadelene både beskriver, forklarer og diskuterer.  

Ved å se på teksttyper finner jeg altså mye av forklaringen. 

5.1  Teksttypene synliggjør hvordan fagstoffet blir 

formidlet 

Hvis vi ser på hvilke teksttyper (jf. 2.3.2) som blir brukt i de ulike bøkene, kommer det 

tydelig frem at den deskriptive teksttypen er dominerende i alle. Der hvor fagformidlingen 

oppleves mer nyansert og av høyere kvalitet kan det sees i sammenheng med at andre 

teksttyper også blir brukt. En grunn til det er at ulike teksttyper kan bidra til å gi en bredere 

inngang til saken som skal redegjøres for, leseren blir ikke bare forklart at noe er som det er, 

men også hvorfor og hvordan. 

For å eksemplifisere vil jeg trekke frem forskjellen mellom Dyrenes verden og Onkel Arne. 

Moderne fiskerier med utgangspunkt i hvilke teksttyper som blir brukt. I Dyrenes verden er 

det ikke bare en overvekt av deskriptiver, det er også den dominerende teksttypen. Samtidig 

er det ikke nødvendigvis en automatikk i hva som er den dominerende og hva som er den 

overordnede teksttypen. I Onkel Arne. Moderne fiskerier finner vi også mye deskriptiver, men 

likevel fremstår både eksplikativ og argumentativ som mer overordnet teksttype (jf. 4.3.4). 

Det er fordi de deskriptive verbaltekstene fungerer som grunnlaget for mer forklarende eller 

argumenterende verbaltekst.  

5.1.1 Formidlerens etos endres i høytlesningssituasjonen 

I lesesituasjonen har formidleren, allerede før høytlesningen har begynt, en innledende etos. 

Denne innledende etos representerer barnets forventninger og tillit til formidleren i denne 

typen situasjoner. I tillegg mener jeg at det skapes en ny etos i hver enkelt 

høytlesningssituasjon. Eugene Garver kaller talerens etos under fremføringen for en 

kunstnerisk etos («artful ethos») (Kjeldsen, 2006, s. 135), denne formen for etos er ikke 

knyttet til talerens person, men heller en retorikkfagteknisk etos, som gjør at tilhørerne stoler 

på taleren. Dette mener jeg også er et relevant begrep å bruke i tilknytning til en 

høytlesningssituasjon. Den kunstneriske etos er altså løsrevet fra den innledende, og skapes i 

en konkret situasjon. Barnets forståelse av den voksnes troverdighet kan endre seg underveis i 
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lesingen, men viktig for den kunstneriske etos er at det ikke påvirker forholdet mellom 

formidler og barn utenfor den konkete lesesituasjonen. Dette gjør det derfor også nyttig å 

trekke inn begrepet persona, som betegner den rollen som formidleren spiller ut.15 

Formidlerens valg av persona kan bidra til å styrke etos, både ved at formidleren skaper en 

relasjon som gjør mottakeren velvillig innstilt og ved at formidles en autoritet som gir teksten 

troverdighet (Mral et al., 2016). Når den voksne formidler fagstoff som den selv stoler på, blir 

dette også utslagsgivende for barnet. 

Mange av bøkene har utforming som minner om dialoger, enten ved å stille spørsmål, eller 

gjennom direkte henvendelser som for eksempel «Har du lyst til å se en gjøk?» (Ersland, 

2011, s. 28-29). I disse situasjonene blir det kunstneriske etos spesielt relevant. Når den 

voksne formidler en dialog, så er det ikke bokens etos, men den faktiske formidlerens 

kunstneriske etos som står på spill. Jeg har pekt på hvordan dette kan bidra til et mer dialogisk 

samspill i lesestunden, som igjen bidrar til å fremme læring. I de tilfellene der spørsmålene 

føles relevante for både formidler og barn, blir denne innskrevne dialogen noe som styrker 

formidlingen og fagstoffets troverdighet. Der det motsatte skjer, som jeg viste i Bondegården 

(4.7.5), svekkes formidlerens kunstneriske etos. Dette får igjen konsekvenser for fagstoffets 

troverdighet.  

5.1.2 Ikonoteksten formidler fagkunnskap 

Samtidig er det mer enn verbalteksten som gjør utslag på hvordan teksten som helhet 

oppleves. Ikonoteksten gjør seg i høy grad gjeldende når fagkunnskapen skal formidles. I de 

prisnominerte bøkene fremstår ikonoteksten mer gjennomtenkt, og de ulike modalitetene 

støtter hverandre på en måte som tilgjengeliggjør vanskelig fagstoff.  

Når det kommer til hvordan ikonoteksten skal forstås, kan det også ha en påvirkning på hvilke 

teksttyper som oppleves som overordnede. I de bøkene der ikonoteksten er kompletterende, 

kan et resultat være at leseren opplever tekstene mer eksplikative. Dette ser vi mye av i de 

norske bøkene, men også i Dinosaurer utnyttes til tider mulighetene i samspillet mellom tekst 

og bilde. Forklaringen av zoologenes system for å bestemme dyr (Holm, 2010, s. 6-7) 

visualiserer prosessen med artsbestemmelse og refererer først til en gjenkjennelig kontekst (en 

gruppe mennesker med ulike frisyrer), før den gjentar systemet, men denne gangen direkte 

                                                 
15 Persona refererer originalt til en maske som ble båret av antikkens skuespillere (Mral et al., 2016) 
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knyttet til saken (hvorvidt noe er en edderkopp) (s. 8-9). Når de ulike modalitetene utfyller 

hverandre, forenkles formidlingen ved at fagstoffet blir tilgjengelig på flere nivåer. 

I Isbjørnen og Dyrenes verden er ikonoteksten i hovedsak symmetrisk, og i disse tilfellene 

skapes det en redundans som gjør bildelesingen kjedelig. Illustrasjonene er mimetiske, og 

refererer til en konkret og kjent virkelighet. I Gjøken, som også har flere tilfeller av 

symmetrisk ikonotekst, er illustrasjonene mer stiliserte. Den store forskjellen her er at den 

forsterkende ikonoteksten krever en aktiv meningsskaping hos leseren, som gjør at barnet blir 

utfordret til å selv finne mening i illustrasjonene (jf. 4.6.5) Mens redundansen i de første kan 

skape en kjedelig repetisjon, initieres trolig en kreativ prosess i den siste.  

5.2  Tekstene skaper gjenkjennelige referanser 

Det er en forskjell på de prisnominerte og de bestselgende bøkene når det kommer til hvordan 

de er illustrert. Både gjennom illustrasjoner og verbaltekst ser jeg i mine analyser at de 

prisnominerte bøkene skaper gjenkjennelige referanser som tilgjengeliggjør fagstoffet ved å 

aktivisere barnets forkunnskaper. 

Illustrasjonene i de bestselgende bøkene er realistiske tegninger eller fotografier som henviser 

til en generell virkelighetsforståelse. I Dinosaurer (Bingham, 2011, s. 10-11) beskrives det 

hvordan dinosaurene levde i ulike habitater akkurat som oss. For å illustrere dette er det et 

bilde fra en storby, med bygninger så høye at vi ikke kan se takene, og flerfelts bilveier 

mellom disse bygningene. Bildet er nok ment som en referanse til «en hvilken som helst by», 

men i norsk skala er ikke dette bildet treffende. I analysen av Bondegården pekte jeg i kapittel 

4.7.3 på hvordan kaniner tegnet inn i landskapet kan skape en ikke-tiltenkt fantasieffekt, fordi 

referansen ikke peker tilbake til en gjenkjennelig norsk kulturkontekst.  

Flere av de prisnominerte bøkene har også mange realistiske illustrasjoner. I Gjøken er det 

flere kjente fugler, i Onkel Arne. Moderne fiskerier er det et fotografi av båter fortøyd i en 

snødekket havn. Det er grunn til å anta at bøkene kan referere til gjenkjennelige virkeligheter 

for barnet, fordi det er ikke er noe som bryter med vår kulturkontekst. Det kan riktignok være 

en invending at bildene av havna i Onkel Arne. Moderne fiskerier, kanskje i hovedsak skaper 

gjenkjennelige referanser for barn som bor langs kysten. Samtidig er både snø og et norsk 

flagg med på å plassere dette i en norsk kulturkontekst, selv for barn fra innlandet. 

På ulike måter knytter også verbalteksten seg til ulike kulturkontekster. I Nysgjerrig på 

edderkopper (jf. 4.4.5) skapes det gjenkjennelige referanser gjennom verbalteksten. Boken 
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skal handle om edderkopper fra hele verden, det er mange bilder fra ukjente floraer og av 

edderkopper som ikke er vanlige i norsk natur. Likevel skapes det gjennom verbalteksten 

referanser direkte knyttet til det norske, for eksempel den etymologiske forklaringen av ordet 

edderkopp (Holm, 2010, s. 12-13). I kapittel 4.1.5 i analysen av Dyrenes verden trakk jeg 

frem et spørsmål som bidrar til å fremmedgjøre stoffet: «Når går barn som krokodiller?» 

(Ganeri et al., 2006, s. 114-115). En referanse for å knytte det nærmere opp til en norsk 

kontekst ville kanskje være å endre spørsmålet til et som refererer til et norsk begrep (for 

eksempel «Når gråter barn som krokodiller?»). 

5.3  Tilrettelegging for høytlesing skaper bedre 

formidling 

I tillegg til at de prisnominerte bøkene belyser saken på en mer drøftende måte, formidles 

også fagstoffet på en måte som er velegnet for høytlesning. En god høytlesingssituasjon der 

formidleren fremstår som troverdig, bidrar også til å styrke boken og fagstoffets troverdighet. 

Siden barn nesten aldri opplever teksten bare som opplest tekst (jf. 2.6), er det utslagsgivende 

hvordan bøkene i mitt utvalg er tilrettelagt for høytlesning. Jeg mener det er to faktorer som er 

spesielt viktige.  

Det første er hvordan formidleren forholder seg til teksten. Hva slags relasjon den som leser 

har til det den leser, kan være utslagsgivende for hvordan lesesituasjonen oppleves. Som jeg 

diskuterte i kapittel 2.6, er ofte formidlingen en tolkning av ikonoteksten. Det andre er 

hvordan det narrative bidrar til å skape en fremdrift og et engasjement knyttet til teksten. I alle 

de prisnominerte bøkene er det en eller annen form for narrativ. I Nysgjerrig på edderkopper 

bare i form av små innledende skildringer, mens de andre bøkene på ulike måter fletter 

fagstoff og fortelling sammen. 

5.3.1 Narrativet skaper interesse for fagstoffet 

I større eller mindre grad inneholder alle de prisnominerte bøkene narrativ og er, med unntak 

av Nysgjerrig på Edderkopper, lineært organisert. De narrative tekstene kan være korte og 

innledende (Nysgjerrig på edderkopper), parallelle med faktadelene (Onkel Arne. Moderne 

fiskerier), blandet med fagstoffet (Isbjørnen) eller separert, så leseren først får presentert en 

fortelling, og så, etter at fortellingen er ferdig, får høre fakta tilknyttet fortellingen (Gjøken).  
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De bestselgende bøkene er romlig organisert, og det er bare i Bondegården at det finnes en 

form for fortelling. I Dinosaurer er det et narrativ som formidler hvordan dinosaurene utviklet 

seg gjennom de ulike tidsperiodene. Derfor argumenterte jeg for at Dinosaurer med hell 

kunne leses lineært, men jeg tror likevel ikke det er den naturlige måten å lese denne boken på 

(jf. 4.5.6). Den narrative teksttypen er ikke overordnet. 

I utgangspunktet kunne man tenke seg at den romlige organiseringen gjør det narrative mindre 

nødvendig, men som jeg påpeker i kapittel 4.4.4 bidrar de små skildringene i Nysgjerrig på 

Edderkopper til å vekke engasjement og spenning for fagstoffet. Dermed skapes det et ønske 

om å få vite mer, som også skaper et driv i lesingen.  

I både Gjøken og Onkel Arne. Moderne fiskerier brukes det narrativ på en forbilledlig måte. 

Gjøken skaper en spenning og forventning med den innledende fortellingen. Fagstoffet 

bekrefter at det som står i fortellingen er sant, støtter opp om bokens indre logikk og 

utbroderer de mest spennende delene av fortellingen. Onkel Arne. Moderne fiskerier veksler 

mellom fortelling og fagstoff parallelt. Dette fremmer den dialogiske høytlesningsstilen (jf. 

4.3.5), og det styrker både fortellingen og fagstoffets etos (jf. 4.3.4). 

I Dyrenes verden, der alle tekststykkene kan leses for seg, viser jeg i analysen hvordan det er 

problemer både med spørsmålene og med de språklige bildene (jf. 4.1.4.1). Når det i tillegg 

ikke er samsvar mellom antallet illustrasjoner og verbaltekststykker, kan det fort bli vanskelig 

å få til en god høytlesningssituasjon. I Dinosaurer er dette løst på en bedre måte, ved at flere 

oppslag inneholder henvisninger til andre oppslag som leseren kan bla til for å få vite mer. 

Dermed skapes det en form for fremdrift, som en formidler kan dra nytte av.  

5.4  Synliggjøring av kildene styrker fagstoffets 

troverdighet 

I de prisnominerte bøkene, igjen med Isbjørnen som unntaket som bekrefter regelen, blir det 

faglige grunnlaget for boken synliggjort. På kolofonsiden blir fagkonsulenter takket, og til 

slutt i bøkene står det kildelister. I Erslands bøker blir kildene også kommentert og forklart. I 

Nysgjerrig på edderkopper er det også en liste med de latinske navnene på de ulike 

edderkoppene vi har møtt i boken. Samtidig er det viktig å peke på at kildelistene ikke 

nødvendigvis bare peker bakover, for å styrke etterprøvbarheten. Likeså mye peker kildene 

fremover, for å oppfordre leserne til å forske videre på egenhånd. Resultatet blir at fagstoffet 

fremstår som mer troverdig. 
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6. Andre funn: Å se på bevismidlene i 

barnebokanalyse tilfører bevissthet 

rundt de virkemidlene som blir brukt 

for å styrke bokens troverdighet som 

sakprosa 

Analysemalen jeg har brukt, kombinerer tradisjonelle bildebokanalyseelementer med 

elementer fra sakprosaanalyse. Dermed peker analysen ikke bare på hva som er spesielt med 

bøkene enten som bildebøker eller sakprosabøker, men ser mer inngående på det som faktisk 

er spesielt for sjangeren sakprosa for barn. Når jeg har fokus på bevismidlene i analysene, 

avdekker jeg hvilke virkemidler som er brukt for å styrke bokens troverdighet, hvordan det 

tilføres engasjement og spenning til teksten, og hvorfor argumentene fremstår som troverdige. 

En analyse av bevismidlene gir meg dermed gode redskaper til å peke på de delene av teksten 

som handler om sakprosaens egenart. 

6.1  Etos gir leseren grunn til å tro at det som står er 

direkte ytringer om virkeligheten 

Ved å se på hvordan etos bygges i de ulike bøkene, blir det mulig å identifisere ulike 

elementer i bøkene som bidrar til å styrke bokens troverdighet, men også de stedene der 

troverdigheten svekkes. Jeg har i mine analyser sett spesielt på hvordan teksten kan fremstå 

som velvillig for leseren. Ved at fagstoffet er tilpasset målgruppen og gjennom direkte 

henvendelser, fremstår mange av tekstene i mitt utvalg som spesielt velvillige overfor 

leserne.16 

6.1.1 Troverdighet 

Alle bøkene i mitt utvalg inneholder i en eller annen form realistiske illustrasjoner som bidrar 

til å styrke bokens troverdighet. På den ene siden er det Gjøken, der illustrasjonene bare 

                                                 
16 Jeg har ikke i denne oppgaven viet noe plass til adaptasjonsstrategier, fordi jeg mener at det er teksten, sånn 

som den fremstår for leseren, ikke det arbeidet som er gjort i forkant, som har noe å si for hvordan tekstene skal 

forstås. 
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unntaksvis er realistiske, mens det på den andre siden er alle de bestselgende, og Isbjørnen, 

som bare består av realistiske illustrasjoner. I de bestselgende bøkene er det i stor grad 

illustrasjonene som bygger opp om bokens troverdighet. Denne formen for etosbygging har en 

fordel i barnelitteraturen fordi den er lett tilgjengelig for den som blir lest for.  

Troverdighet styrkes også gjennom mer tekniske elementer i de prisnominerte bøkene. Denne 

formen for etosbygging, som retter seg mer mot den voksne leseren, synliggjøres gjennom 

kolofonene, kildelister i slutten av boken, stikkordsregistre og ordforklaringer. Selv om det er 

trygt å anta at kolofonen sjelden, om ikke aldri, er gjenstand for høytlesning, er, som jeg viste 

ovenfor (jf. 5.1.1), barnets forståelse av teksten uløselig knyttet til formidleren. Formidleren 

har igjen et forhold til om boken fremstår som troverdig, og kolofonen kan på den måten bidra 

til å styrke etos på en måte som også er relevant for barnet som blir lest høyt for.  

Kildelistene i Erslands bøker er tilpasset og tilgjengelig for en ung målgruppe ved at de både 

vurderer de ulike kildene, og ved at det fremvises et engasjement for fagstoffet (jf. Onkel 

Arne. Moderne fiskerier 4.3.4 og Gjøken 4.6.4). Dette gjør at disse kildelistene har større 

sannsynlighet for å bli lest høyt. Dermed styrkes etos ved at det skapes engasjement og viser 

velvilje rettet direkte mot barnet, som blir oppfordret til å forske videre. 

6.1.2 Velvilje skaper tillit 

Når teksten viser velvilje overfor leseren, kan dette bidra til at leseren får mer tillit til det som 

blir sagt. Derfor er det relevant å se på hvilke virkemidler som blir brukt i sakprosa for barn 

som gjør at leseren opplever teksten som velvillig innstilt. Jeg skisserte to former for velvilje 

ovenfor. Den ene dreide seg om at fagstoffet er tilpasset målgruppen. Teksten fremstår som 

velvillig når den forklarer og beskriver fenomener som barnet ikke har forutsetninger for å 

forstå, og gjør det med et språk som retter seg mot målgruppen. Et forbilledlig eksempel på 

dette trekker jeg frem i analysen av Gjøken (jf. 4.6.4.1), der fremstillingen av gjøkens 

utseende passer godt med målgruppen. I analysen av bevismidlene i Dinosaurer (jf. 4.5.5.1). 

ser vi at det vises velvilje overfor barnet gjennom illustrasjoner med barnet som målestokk, 

noe som gjør det tydelig at det er barnet boken henvender seg til.  

Den andre formen for velvilje oppnås gjennom leserhenvendelser. De kan være direkte 

henvendelser i «du-form», som det er mye av i for eksempel Bondegården (jf. 4.7.5), men 

som også blir brukt i flere av de prisnominerte bøkene. Når barna oppfordres til å forske 

videre, blir de direkte tiltalt både i Onkel Arne. Moderne fiskerier (jf. 4.3.4), Nysgjerrig på 
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edderkopper (jf. 4.4.4) og Gjøken (jf. 4.6.4.1). Leserhenvendelsene skaper en illusjon av at det 

er en relasjon mellom teksten og den som blir lest for. Dette problematiserte jeg ovenfor (i 

5.1.1), men jeg nøyer meg her med å stadfeste at det for leseren kan skape en tillit til teksten.  

6.2  Patos skaper engasjement for fagstoffet 

Når jeg i mine analyser ser på hvordan patos kommer til uttrykk, er det ofte i sammenheng 

med hvordan leseren blir engasjert i fagstoffet. Det er et skille mellom hvordan de norske 

prisnominerte og de oversatte bestselgende prøver å vekke engasjement. I de oversatte er det 

integrert i teksten ulike leker som skal gjøre lesingen morsom. De prisnominerte bruker i 

større grad humor, og skaper gjenkjennelige situasjoner som barnet kan relatere til. Gjennom 

mine analyser kan det virke som om de prisnominerte bøkene i større grad stoler på at 

tekstene i seg selv og fremstillingen av temaet, skal engasjere.  

I alle de bestselgende brukes lek som patosvekker. I Dyrenes verden er det en quiz til slutt, 

mens både Bondegården og Dinosaurer har ulike former for leker integrert i teksten (for mer 

om edutainment, se 4.7.5.1). Disse to bøkene vekker også ulike former for patos gjennom 

illustrasjonene. I Dinosaurer ser vi de skrekkinngytende dinosaurene med skarpe tenner og 

blodige klør. Spenning er knyttet til dinosaurer som mytiske skrekkskapninger, men det er 

samtidig også illustrasjoner av små dinosaurbabyer på vei ut av egget og tegninger av de 

majestetiske planteeterne. I Bondegården er det de søte gårdsdyrene som vekker patos (jf. 

4.7.4). 

I de norske bøkene vekkes patos blant annet ved å formidle humor. I Nysgjerrig på 

edderkopper er det for eksempel to ulike stiler i tegningene. Den ene stilen brukes for å 

forklare og eksemplifisere, og styrker logos. Ikonoteksten blir kompletterende og de ulike 

modalitetene kompenserer for den andres utilstrekkeligheter. Den andre stilen, i form av Per 

Dybvigs karikerte strek, åpner for en kontrapunktisk lesning, som gir en humoristisk effekt.  

Både i Isbjørnen og i Gjøken tillegges dyrene gjenkjennelige menneskelige egenskaper. De 

blir ikke besjelet, men blir likevel presentert med egenskaper som barn kan gjenkjenne: 

Isbjørnen er en god mor (jf. 4.2.4), det er ikke gjøken (jf. 4.6.4.2).  
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6.3  Logos får fagstoffet til å fremstå som 

sannsynlig 

Ved å se på hvilke virkemidler som blir brukt for å styrke logos i de ulike bøkene, kan man 

avdekke ulike former for argumentasjon som får leseren til å oppfatte det som bli sagt i 

bøkene som sant eller sannsynlig. 

Bevismidlene er i stor grad avhengig av hverandre, og ved flere tilfeller er det umulig å 

snakke om det ene uten å trekke inn det andre. I kapittel 4.6.4.1 i analysen av Gjøken, 

kommer det tydelig frem hvordan etos bygges gjennom logos, når del to virkelighetsforankrer 

den første delen. På den andre siden ser vi hvordan både etos og logos svekkes når det i 

Dyrenes verden bare konstaterer fakta, uten å knytte det til forklaringer som barnet kan 

relatere til (jf. 4.1.4.2).  

Når jeg i analysene har sett på hvordan logos kommer til uttrykk, har det i stor grad vært 

relevant å se på om beskrivelsene stemmer overens med barns doxa. Når barnet opplever at 

beskrivelsene stemmer overens med dets egen virkelighetsoppfatning, er det større sjanse for 

at også fremstillingen av fagstoffet oppleves som sannsynlig (se 5.2, der jeg i forbindelse med 

fagstoffets troverdighet trekker frem relevante eksempler). Denne formen for logos ser teksten 

i forhold til et eksternt referansegrunnlag.  

Det er også mulig at logos styrkes ved at det tekstinternt blir argumentert for at det som sies er 

sannsynlig. De ulike modalitetene bekrefter hverandre og styrker dermed logos. Et godt 

eksempel på dette fant jeg i Isbjørnen (jf. 4.2.3), der fotografiene dokumenterer at fortellingen 

om isbjørnfamilien er sannsynlig. Når ikonoteksten er harmonerende, og illustrasjoner og 

verbaltekst forteller den samme historien, styrker det tekstens fremstilling som sann.  
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7. Tredje funn: Sakprosa for barn blir 

noe eget, der saken og hvordan den 

formidles er viktigere enn 

virkelighetsforankringen 

Når Pipping mener at fremstillingen av saken også må ta hensyn til mottakeren, medfører dette 

en forståelse av sakprosa for barn som noe eget. Det må tas hensyn både gjennom språket og i 

forbindelse med formidlingen. Bare på denne måten kan saken blir fremstilt på best mulig måte. 

Denne forståelsen kan si noe om sakprosa for barn som stilart, uten å måtte forholde seg til 

barnas egen virkelighetsforståelse. 

7.1  Er teksten tilpasset målgruppen, så saken blir 

presentert så klart og presist som mulig? 

I min diskusjon av Pippings sakprosabegrep har jeg vist at fremstillingen av saken ikke kan 

løsrives fra hensynet til språket og mottakeren (jf. 2.2.3). Vektingen av de ulike faktorene 

(forfatteren, mottakeren, saken og språket) er utslagsgivende for at saken blir presentert med 

et klart og presist språk, tilpasset mottakeren. Bare gjennom å tilpasse fremstillingen til den 

tenkte mottakeren kan saken fremstilles på den mest hensiktsmessige måten. Fordi Pipping 

definerer sakprosa som en stilart, kan hans forståelse brukes som en kvalitetsindikator på 

sakprosa. 

7.1.1 Ulike hensyn må tas 

I sakprosa for barn er det spesielle hensyn forfatteren må ta. Siden barnet i utgangspunktet 

leser bildene først, er måten ikonoteksten fremstår på av stor betydning for hvordan fagstoffet 

formidles. I Nysgjerrig på edderkoppen har jeg vist hvordan ikonoteksten tilgjengeliggjør 

stoffet på en måte som er tilpasset målgruppen og som gjør at fremstillingen av saken virker 

veldig presis (jf. 4.4.3).  

En viktig del av det å skrive sakprosa for barn er også å tilpasse språket til målgruppen. I alle 

bøkene i mitt utvalg ser vi at det språket som blir brukt er tilpasset barnet. I Gjøken har jeg i 

kapittel 4.6.4.1 fremhevet hvordan beskrivelsene er godt tilpasset målgruppen, samtidig som 
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de ikke er så forenklet at de blir upresise. Det motsatte ser vi i Dyrenes verden, der 

beskrivelsene fortsatt er tilpasset barnet, men forenklingene gjør, som jeg har vist i kapittel 

4.1.4, at fremstillingen av saken ikke blir korrekt.  

I flere av bøkene blir de unge leserne presentert for antatt ukjente begreper og terminologi 

som siden blir brukt og definert i teksten. Leser man Dinosaurer lineært vil leseren få definert 

ulik terminologi som er nødvendig for å forstå de påfølgende oppslagene (jf. 4.5.6). Fordi 

formidlingen av fagstoffet var så knyttet til en lineær lesning, kan det gi leseren en opplevelse 

av at saken likevel ikke fremstår så klar. I Nysgjerrig på edderkopper definerer de ved flere 

ulike anledninger hva en araknolog er (jf. 4.4.4). De starter i likhet med Dinosaurer med en 

klar definisjon på første oppslag, men i motsetning til Dinosaurer blir leserne senere minnet 

på hva en araknolog er: «Men han er ekspert på edderkopper – han er edderkoppforsker, eller 

araknolog» (Holm, 2010, s. 54-55). Dette styrker formidlingen og gjør at saken fremstår som 

klar og tydelig. 

Jeg har i mine analyser prøvd å se på hvordan saken blir formidlet på en mest mulig 

hensiktsmessig måte. Når språket skal tilpasses et barn på en måte som gjør at fremstillingen 

av saken fremstår klarest mulig, kreves det at forfatteren bruker ulike retoriske virkemidler for 

å både skape tillit og vekke engasjement hos leseren. I Onkel Arne. Moderne fiskerier ser vi at 

det narrative skaper gjenkjennelige referanser som gjør saken lettere forståelig for barnet (jf. 

4.3.7). Videre mener jeg at det narrative skaper et engasjement for saken som igjen gjør at 

saken når frem til mottakeren på en hensiktsmessig måte.  

I analysen av Isbjørnen ser vi at det narrative ikke klarer å skape det samme engasjementet 

som i Onkel Arne. Moderne fiskerier og i Gjøken. Med utgangspunkt i hvordan man vekter de 

ulike faktorene, ville Pipping hevde at det i Isbjørnen er forfatteren som er i sentrum, og ikke 

saken (jf 4.2.7). 

7.2  Er hensikten med denne boken å formidle 

saken? 

Med utgangspunkt i Pippings sakprosaforståelse kan man se om det ligger et ekte 

utløsningsbehov til grunn, og eventuelt hvilket det er som kommer til uttrykk i de forskjellige 

bøkene. Man kan tenke seg en tendens der de bestselgende bøkene, i større grad enn de 

prisnominerte, ville fremstå som om de ikke er drevet frem av noe utløsningsbehov i det hele 

tatt. Hensikten med disse bøkene kunne kanskje heller tenkes å være å selge i mange 
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eksemplarer. Vi finner støtte for denne tanken spesielt i Dyrenes verden, der både et upresist 

språk og komprimerte tekster bidrar til å vanskeliggjøre formidlingen av saken (jf. 4.1.3). 

Denne boken synes å være skrevet med tanke på at den skal kunne oversettes til mange språk 

og selges i store opplag. Heller ikke fremstillingen av Bondegården synes å være sprunget ut 

fra en teoretisk interesse for livet på bondegården (jf 4.7.7). 

Dinosaurer skiller seg ut fra de andre bestselgende bøkene. Fremstillingen i denne boken gir 

meg større grunn til å anta at denne boken er skrevet ut fra et ønske om å formilde saken. De 

detaljerte beskrivelsene og måten begreper blir definert på, forsterker dette inntrykket (jf. 

4.5.8).  

I de prisnominerte sakprosabøkene for barn ser vi i større grad at hensikten med bøkene virker 

å være å formidle saken. Fremstillingen av de ulike sakene virker som om de kommer fra en 

genuin interesse for saken. Her fremstår engasjementet for stoffet og de ulike 

formidlingsstrategiene som gjennomtenkte virkemidler for å formidle kunnskap om saken. 

Den eneste av de prisnominerte der hensikten kan virke litt uklar, er Nysgjerrig på 

edderkopper som har to parallelle hensikter, slik jeg viste i kapittel 4.4.7. Likevel konkluderte 

jeg med at hovedmålet i boken først og fremst var å formidle saken. 
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8. Videre forskning 

Jeg har, spesielt i arbeidet med høytlesningskapitlene, 

savnet en mer kvalitativ resepsjonsanalyse med fokus på 

sakprosa for barn. Dette er et felt som kan være spennende 

å utforske. Særlig interessant vil det være å få studert 

hvordan formidlerens etos endrer seg i 

høytlesningslesesituasjonen. Jeg har prøvd å tenke meg en 

trekantmodell (jf. Figur 16) der de ulike relasjonene 

mellom aktørene skaper forskjellige etos, men også 

påvirker hverandres etos. Formidlerens relasjon til den 

teksten som leses er noe annet enn formidlerens relasjon til barnet, og igjen barnets relasjon til 

teksten. Jeg tror videre forskning med fokus på etos i høytlesningssituasjonen, kanskje kan 

peke på viktige elementer ved formidling av troverdig fagstoff.  

Videre tror jeg det også kunne vært spennende å forske videre på en sakprosamodell som 

kombinerer det normative og deskriptive. Som jeg har vist i denne oppgaven, er ikke Pippings 

forståelse av sakprosa som stilart helt utdatert, samtidig som Tønnessons definisjon er viktig 

fordi den forstår sakprosa i sammenhengene den skapes. Et videre forskningsarbeid kan gå 

enda mer i dybden på hvordan vi kan forstå sakprosa, og i større grad undersøke om det er 

mulig å si noe mer essensielt om stil (i retning Pipping). 

Jeg har også så vidt diskutert hvordan Onkel Arne. Moderne fiskerier fremstiller en norsk 

kulturkontekst. Uten at det har vært noe tema for denne oppgaven, mener jeg det ville være 

interessant, gjerne med utgangspunkt i denne boken, å undersøke hvordan den moderne 

fiskerinæringen inkluderes eller ekskluderes i litteraturen, herunder voksenlitteraturen, som en 

del av en felles norsk kulturforståelsen.  

Endelig vil det være spennende om det kunne gjennomføres en nordiske eller ytterligere 

internasjonal undersøkelse av sakprosabøker for barn med vekt på moderne nasjonsbygging. 

Her kunne det, gjennom en kombinasjon av tekstanalyse og etnografisk forskningsmetode 

med vekt på alle tre hjørner i trekanten (Figur 16), søkes etter spor av det nasjonale, enten det 

dreide seg om natur, teknologi eller kunst, i virkelighetsforankringen i sakprosa for barn. 

 

Figur 16 Etos i 

høytlesningssituasjonen 
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Vedlegg 1: Bokliste fra 

bokhandlerforeningen 2007 

Bokliste fra bokhandlerforeningen 2007 – barneboklista generell litteratur 

Plass Isbn Tittel Forfatter Forlag  Utg. 

år 

Bokgr. 

1 9788251624442 Guinness world records 2008 Schibsted 

Forlag Norske 

2007 343 

2 9788278224090 Papirfly Nick Robinson Spektrum 

Forlag 

2007 343 

3 9788278224083 Ballonger Jon Tremaine Spektrum 

Forlag 

2007 343 

4 9788278225721 Fotball Edward Ensor Spektrum 

Forlag 

2007 343 

5 9788278224076 Lær å telle på bondegården Spektrum 

Forlag 

2007 343 

6 9788278224182 Min første kokebok Pamela 

Gwynther 

Spektrum 

Forlag 

2006 340 

7 9788278223857 Dyrenes verden Anita Ganeri Spektrum 

Forlag 

2006 343 

8 9788278221488 Juniorleksikon Neil Morris Spektrum 2005 340 

9 9788204139474 Den store ekle boka 

om matens reise 

gjennom kroppen 

Alton, Steve Damm N.W. & 

Søn A/S 

2007 343 

10 9788278224113 Biler, fly og båter James 

Pickering 

Spektrum 

Forlag 

2006 344 

11 9788251624589 Julekalenderbok  Schibsted 

Forlag Norske 

2007 333 

12 9788278224120 Vår ville verden Anita Ganeri Spektrum 

Forlag 

2006 343 

13 9788278225714 Mine første 1000 ord Betty Root Spektrum 

Forlag 

2007 342 

14 9788278221471 Verdensatlas: alle 

verdens land og flagg 

Keith Lye Spektrum 2005 343 

15 9788278224106 Jorda og 

verdensrommet 2006 

utg 

Anita Ganeri Spektrum 

Forlag 

2006 343 

16 9788205347298 Barnas verdensatlas Colin Sale Gyldendal 2005 343 

17 9788278223765 Naturvitenskap Ian Graham Spektrum 

Forlag 

2006 343 

18 9788249609758 Verden i kart og bilder Anita Ganeri Damm 2004 341 

19 9788245807912 Hvor er Willy? - den 

store bildejakten 

Martin 

Handford 

Orion Forlag 

A/S 

2006 341 

20 9788204105059 Solsystemet Knut Jørgen 

Røed 

Ødegaard 

Damm 2005 333 
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Vedlegg 2: Bokliste fra 

bokhandlerforeningen 2011 

 

  

Boklister fra bokhandlerforeningen 2011 -  barneboklista generell litteratur 

Plass Isbn Tittel Forfatter Forlag  Utg. 

år 

Bokgr. 

1 9788248910015 Mattemagi Håvard Tjora Kagge 2010 333 

2 9788251662284 Guinness world 

records 2012 

Inger Marit 

Hansen 

Schibsted 2011 342 

3 9788278229705 Kokebok for jenter Denise Smart Spektrum 2009 340 

4 9788202340742 Tøff mat for gutter og 

jenter 

Katharine Ibbs Cappelen 

Damm 

2011 342 

5 9788278881378 Kattene våre Mailén 

Stubsveen 

Myhra 

Norsk fakta 

forl. 

2010 342 

6 9788202339340 Dinosaurer: barnas 

fakta 

Caroline 

Bingham 

Cappelen 

Damm 

2011 342 

7 9788278224090 Papirfly Nick Robinson Spektrum 

Forlag 

2007 343 

8 9788278881385 Husdyrene våre Mailén 

Stubsveen 

Myhra 

Norsk fakta 

forl. 

2010 342 

9 9788231603511 Justin Bieber: 100% 

autorisert biografi 

Justin Bieber Spektrum 2011 342 

10 9788231600664 Min første kokebok Pamela 

Gwyther 

Spektrum 2010 342 

11 9788231600206 Kokebok for gutter Abigail 

Wheatley 

Spektrum 2010 342 

12 9788202340704 Barnas naturleksikon Caroline 

Bingham 

Cappelen 

Damm 

2011 342 

13 9788278221495 Dinosaurer og andre 

forhistoriske dyr 

John Malam Spektrum 2005 340 

14 9788203250569 Barnas store pop-up 

bildeatlas 

Marie 

Greenwood 

Aschehoug 2009 342 

15 9788248908746 Livets kruseduller: en 

tegne- og 

kreativitetsbok 

Øystein 

Kristiansen 

Kagge 2009 330 

16 9788231601371 Go?jentas pottebok! Dawn Sirett Spektrum 2010 342 

17 9788202340759 Dyr fra hele verden Penelope 

Arlon 

Cappelen 

Damm 

2011 342 

18 9788231601388 Go'guttens pottebok! Dawn Sirett Spektrum 2010 342 

19 9788249606207 Mitt første 

verdensatlas 

Brian Delf Damm 2003 343 

20 9788203252655 Schakendas bakeskole John Rørdam Aschehoug 2010 332 
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Vedlegg 3: Bokliste fra 

bokhandlerforeningen 2014 

Boklister fra bokhandlerforeningen 2014 -  barneboklista generell litteratur 

Plass ISBN Tittel  Forfatter Forlag Utg. 

år  

Bokgr. 

1 9788251682565 Guinness world 

records 2015 

 Schibsted 2014 343 

2 9788251661720 Smarte små: 

Bondegården 

Katja Reider Schibsted 2011 342 

3 9788251661713 Smarte små: 

Barnehagen min 

Doris Rübel Schibsted 2011 342 

4 9788293346012 Kart: for oppdagere og 

eventyrlystne 

Alexandra 

Mizielinska 

Fontini forl. 2014 343 

5 9788231606369 Dyrene lager lyd  Spektrum 2013 341 

6 9788202417383 Lego lek: Ideer som 

gir klossene dine liv 

Daniel 

Lipkowitz 

Cappelen 

Damm 

2013 343 

7 9788231604556 Min første gitarbok Anna Casalis Spektrum 2013 340 

8 9788247800652 Se og si Kari 

Grossmann 

Gyldendal 1997 331 

9 9788248910015 Mattemagi Håvard Tjora Kagge 2010 333 

10 9788202385569 Lego idébok: bygg 

hva du vil! 

Daniel 

Lipkowitz 

Cappelen 

Damm 

2012 342 

11 9788293152101 Rim og regler som 

ikke må gå i 

glemmeboken 

Div Gavebokforlaget 2012 332 

12 9788293152125 Eventyr og 

fortellinger som ikke 

må gå i glemmeboken 

Div Gavebokforlaget 2012 332 

13 9788293152118 Vers og viser som 

ikke må gå i 

glemmeboken 

Div Gavebokforlaget 2012 332 

14 9788231604716 Kan du finne 1001 

sjørøverting? 

 Spektrum 2012 342 

15 9788278881057 Bli en naturforsker! Terry Jennings Norsk fakta forl. 2010 342 

16 9788251662406 Gravemaskiner Andrea Erne Schibsted 2012 342 

17 9788278227312 Dyrene: dyreleksikon  Spektrum 2008 343 

18 9788278883815 Den store 

bondegårdsboken med 

SmartPad 

 Norsk fakta forl. 2014 343 

19 9788251662666 Smarte små: Kroppen 

vår 

Doris Rübel Schibsted 2012 342 

20 9788231604112 Mine første ord: med 

8 forskjellige 

spennende lyder! 

 Spektrum 2012 342 
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Vedlegg 4: Spørsmål fra dyrenes verden 

Spørsmål Reelle 

spørsmål 

Jakt-trofé 

spørsmål 

Kunstige 

spørsmål 

Totalt 

Hvilken fisk «går» på tre bein?  X   

Hvem er det som graver seg ned i sanden?   X  

Hvem står i kø for å ta vinterferie?   X  

Hvem trenger en ny rustning hvert år?   X  

Hvorfor går krabber sidelengs? X    

Hvordan holder albueskjellet seg fast til steinene? X    

Hvilket dyr har fem sett kjever?   X  

Hvordan fikk smørfisken navnet sitt? X    

Hvilken fisk ville forsvinne på et sjakkbrett?  X   

Sum fisk 3 2 4 9 

Hvordan holder keisere eggene sine varme? X    

Hvor lever pingvinene? X    

På hvilken måte er en pingvin som en kork?   X  

Hvilken pingvin legger egget sitt på is? X    

Hvilken pingvin dykker dypest? X    

Når er en pingvin som en kjelke?   X  

Hvordan fikk ringpingvinen og adeliepingvinen 

navn? 

X    

Hvorfor stjeler pingviner småstein?  X   

Hvordan holder pingvinene varmen? X    

Kan pingviner fly? X    

Sum pingviner 7 1 2 10 

Hvor lever pandaer? X    

Hvilket dyr har mange tommeltotter?   X  

Hvor mange slags pandaer fins det? X    

Er pandaer vegetarianere? X    

Hvor mange store pandaer er det igjen i verden? X    

Hvor lang tid tar det for en panda å spise 

formiddagsmat? 

 X   
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Hva er det som truer den store pandaen? X    

Hvor mye veier en stor panda? X    

Hvor ofte får pandaen unger? X    

Sum pandaer 7 1 1 9 

Totalt  17 4 7 28 

 


