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Sammendrag 

Da dette prosjektet startet i 2015 fantes avisoppslag om kutt i anmeldelser, diskusjoner om 

hvorvidt bokbloggeren kunne være en anmelder og denne “studentikose” tilværelsen å skrive 

om bøker på. Det var også oppslag om forfattere som angrep sine egne negative anmeldelser 

og debutanter som lurte på “hvem de kunne ligge med, for å få boka si anmeldt”. 

Diskusjonene om hvem som har makten i det litterære feltet er derfor en godt synlig debatt. 

Selv om disse eksemplene kanskje peker i retning av ytterpunkter i den kulturelle arena, viser 

det likevel at makt, posisjon og tradisjon spiller en rolle når vi er en del av estetisk vurdering. 

Det som ligger bak makten, posisjonene og tradisjonene, er mennesker med følelser, ytringer 

og meninger. Hvor stor betydning har deres følelser og opplevelser når det felles 

smaksdommer? 

 I denne masteroppgaven undersøker jeg hvordan det affektive kriteriet uttrykkes og 

anvendes hos norske kritikere i dagspresse og nettbaserte bokbloggere, og i hvilken grad det 

affektive kriteriet anvendes når kritikere, bokbloggere og jury beskriver og begrunner hva 

som er en god bok. Forskningsmaterialet er et utvalg av anmeldelser og omtaler av 

prisvinnende bøker i 2014. Disse anmeldelsene og omtalene blir analysert ut fra 

vurderingskriteriene til Per Thomas Andersen. Monroe C. Beardsley, Harold Bloom og Erik 

Bjerck Hagens ulike syn på estetisk argumentasjon, kanon og symptomer på kvalitet, vil også 

drøftes.  

 Det affektive kriteriet oppfattes som retoriske elementer og psykologiske responser, 

som handler om følelser. Affektteoriene til Silvan Tomkins og Antonio R. Damasio kan hjelpe 

med å forstå hvordan følelser opptrer i og utenfor mennesket, og hvilke mekanismer som 

settes i gang når en følelse oppstår.  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1.0 Innledning 

I dette delen vil jeg presentere prosjektet, problemstilling og vise hva oppgaven handler om. 

Det litterære feltet, de historiske linjene til litteraturkritikeren og bokbloggeren vil også bli 

presentert. Bokprisene som er valgt ut til prosjektet, får en oversikt til slutt i kapitlet. 

1.1 Presentasjon av masterprosjektet og problemstilling 
I møtet med kunsten, er vi allerede i en kamp med oss selv, når vi forsøker å finne ut av 

hvorfor vi liker eller ikke liker det vi leser, føler eller sanser. I det man opplever en estetisk 

tilstedeværelse, vil man ut fra personlige overveielser oppleve det som godt, middels eller 

dårlig. Det vil treffe oss på et vis, uansett. Disse personlige og subtile opplevelsene kan 

fremstå uforståelig for sidemannen, og det oppstår “hete” diskusjoner om kvaliteten i det vi 

sanser eller det vi ikke forstår. Vi har ulike begrunnelser og referanser for hvorfor vi liker en 

bok fremfor en annen. Men hvordan vurderes og gis det grunnlag for å si at en bok har bedre 

kvaliteter enn en annen bok?  

 Å vurdere og utøve smaksdommer gjør vi hver dag. Enten med en subjektiv og 

personlig agenda eller i mer tilsynelatende objektiv og allmenn form. En arena som gir bøker 

et hyllende format, er bokprisene. Hvert år nomineres bøker og utroper en vinner. Prisene gir 

derfor den litterære konsumenten veivalg og anbefalinger i hva som bør leses og kanskje hva 

som bør styres unna. Hvordan bokprisene nominerer og utroper vinner, har ulik praksis. Men 

kan vi ta det for gitt at boka er god, når den har fått en bokpris?    

 Kritikerens anmelderpraksis kan se ut til å være inne i et skifte. Verdens Gang 

annonserte høsten 2014 at antall bokanmeldelser skulle drastisk ned. Kritikerens rolle ser 

derfor ut til å være presset ut i den kulturelle “bokmargen” og bokas kretsløp reduseres. 

Kritikeren har vært, og er, forbrukerens uvurderlige veiviser i jungelen av god og dårlig 

litteratur. Det VG gjør, kan bidra til å svekke kritikerens posisjon i det litterære maktfeltet. 

Eller verre, å legge vekt på salgstall i tilblivelsen av kunstens idé. 

 Bokbloggere er en annen arena som gir omtale av boka, og det er ulike meninger om 

deres vurderingspraksis. Er bloggeren kjøpt og betalt av forlaget for å skryte boka ut av 
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proposjoner, eller er bokomtalen for subjektiv, hvor leseropplevelsen dominerer? Hvordan 

omtaler bokbloggeren bøker? 

 Med utgangspunkt i denne introduksjonen, er det to forhold jeg vil se nærmere på i 

dette prosjektet:  

- Hvordan anvendes og uttrykkes det affektive kriteriet hos bokbloggere og kritikere? 

- I hvilken grad anvendes det affektive kriteriet når kritikere, bokbloggere og jury beskriver 

og begrunner hva som er en god bok? 

Hensikten med prosjektet er å synliggjøre og beskrive hvordan det affektive kriteriet 

anvendes, og å forstå hva en estetiske vurdering eller argumentasjon bygger på.  

 Oppgaven vil først gi en historisk gjennomgang av det litterære feltet, 

litteraturkritikken, bokbloggere og bokprisutdelingene. Etter dette vil jeg ta for meg kriterier 

for kritikk, og undersøke hvordan det affektive kriteriet oppfattes av ulike teoretikere. For å 

kunne si noe om det affektive kriteriets tilstand, forsøker jeg å knytte dette sammen med 

psykologiens affektteori. Her vil jeg forsøke å vise hva følelser egentlig er, i en presentasjon 

av affektteoriene til Silvan Tomkins og Antonio R. Damasio. Deretter vil jeg gi en analyse av 

anmeldelser, omtaler og jurybegrunnelser. Til slutt vil jeg si noe om hva jeg har funnet, drøfte 

dette, og konkludere ut fra funnene.  

1.2 Det litterære feltet 
I  Konstens regler. Det litterära fältets uppkomst och struktur (2000), er sosiologen Pierre 

Bourdieu opptatt av kampen om makt og innflytelse i europeisk kultur. Utgangspunktet for 

kampen er fransk samfunnsstruktur i tidsrommet 1750-1998. Fra renessansen og frem til 

romantikken, var det kulturelle markedet i Europa preget av et økonomisk og estetiske 

avhengighetsforhold. Mesener og geistlige bestilte kulturelle verk til sine salonger og 

institusjoner, og gav føringer på hva slags kunst som hadde verdi. Framveksten av den 

borgerlige offentligheten på 1800-tallet bidro til en gradvis selvstendiggjøring av kunsten, 

hvor forholdet mellom kunstner og mesener ble svekket. Det førte med seg andre kriterier og 

verdier til produksjonen av kunst. Boka var ikke bare et symbol, men også en vare. 

Utviklingen av selvstendiggjøringen i kunstfeltet innebar frihet. Men for mange kunstnere ble 

denne bare formell, og ikke reell. At kunst var blitt en vare, gjorde det tydeligere at man 
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måtte følge lover og regler i markedet for symbolvarer. Etterspørsel og salgstall fikk en 

sentral plass og ga en stadig påminnelse om et økende press til prestasjon. (2000, 92-97)  

 Autonomiseringsprosessen var en utvikling av kunstnerisk selvstendiggjøring. Her 

handlet det om at  kunst og intellektuell aktivitet ønsket større selvstendighet i kunstnerisk 

utfoldelse og frigjøring fra økonomiske bånd. Tidligere var en kunstner avhengig av 

økonomisk støtte fra samfunnets øvre sjikt. Det var den eneste måten å overleve av kunst på. 

Bestillingsverk og andre oppdrag kunstnere fikk, kunne begrense kunstnerens arbeid. 

Frigjøringen fra disse bestillingene og oppdragene skyter fart under den industrielle 

revolusjonen og de romantiske reaksjonene i Europa. Kunstnere var nå økonomisk 

uavhengige av mesener, konger og andre investorer. Men med denne frigjøringen ble 

kunsteren avhengig av økonomisk inntekt fra kulturmarkedet og fra den nye 

kulturkonsumenten, de borgerlige. Her var ofte den borgerlige kvinnen representert. Det 

viktigste i markedet var produkt og etterspørsel. Boka som symbolvare ble tosidig. Enten 

ville man dyrke kunsten alene, uten økonomisk støtte eller så ble man avhengig av 

masseproduksjon. Her forholdt kunstneren seg til tilbud og etterspørsel i markedet. Dette 

gjaldt ofte føljetonger i avisene og tidsskrift. (2000, 100)                       

 Kampen i det litterære feltet handler også om posisjoner. På den ene siden finnes de 

ortodokse, som forsvarer de etablerte verdiene i feltet. På den andre siden finnes “kjetterne”. 

De kjempet for nye estetiske normer og ønsket å sette estetikkens prosjekt i visse kontekster i 

samtiden. Forbindelsen mellom personer, institusjoner og deres posisjoner forutsetter en 

felles doxa. Man har en felles overbevisning eller tro, om at det som man er uenig i, er 

verdifullt å kjempe for. I feltet er det derfor viktig å ha en form for habitus eller dannelse som 

man bærer med seg. Dette kan være ulike holdninger, verdier og meninger. Verdiene måles i 

symbolsk og kulturell kapital. Symbolsk kapital er de egenskaper eller handlingene som er 

verdifulle for de som tilhører gruppen. Disse egenskapene eller handlingene kan være 

negative eller positive. Det kan handle om prestisje, anerkjennelse eller status. Kulturell 

kapital er mulig å oppnå gjennom kunnskap og kompetanse. Vanligvis får man dette gjennom 

skolegang og erfaring eller familiebakgrunn og oppdragelse (2000, 180-190).  

 Feltet for kulturell produksjon deles inn i “begrenset produksjon” og “storskala 

produksjon” (2000, 193).“Begrenset produksjon” er rettet mot et lite og bestemt publikum. 

Disse er i et spenningsfelt mellom avantgarder og bohemer på den ene siden, og intellektuelle 
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og innvidde på den andre siden. Her vil symbolsk kapital være høy for de innvidde og 

intellektuelle, og lav for avantgarder og bohemer. Kunstproduksjonen her når frem til et lite 

publikum innenfor det litterære feltet. Feltet for “storskala produksjon” er rettet inn mot en 

større masse av ikke-produsenter, kulturforbrukeren. Målet er å nå ut til et stor publikum. 

Denne litteraturen er blant annet populærlitteratur og journalistikk. Her er den symbolske 

kapitalen lav.  

 Ifølge Bourdieu har litteraturkritikken i feltet en dobbel posisjon. Kritikeren skal på 

den ene siden bedømme hva som er kunst og ikke-kunst innenfor de ulike feltene. På en 

annen siden er de også en kulturell produsent eller som et lesende publikum. Utformingen av 

kritikken innehar en viss objektiv enighet eller konsensus. Kritikeren tar ikke parti eller 

forsvarer en leserkrets, men forsvarer egne interesser overfor motstanderen som kritiseres. 

Det er derfor nødvendig at kritiker er oppriktig mot sine lesere, slik at han er betrodd og blir 

tatt seriøst. Denne strukturen for kritikk oppfattes likt i begge produksjonsfelt (2000, 245-6).  1

1.3 Kan det litterære feltet utvides? 
Kan det litterære feltet utvides? Dette mener Pascale Casanova er mulig. Hun er inspirert av 

litteraturteoretikere som David Damrosch og Franco Moretti, når hun vil utvide eller 

ekspandere Pierre Bourdieus litterær felt. I artikkelen “Literature as a world” argumenterer 

Casanova for å lage et “world literary space” (2005,71) som kan utvikle sin egen standard om 

kanon og litterær verdier. Rommet er uavhengig av politisk, økonomisk og kulturell 

påvirkning.  

 I et nasjonal rom er forfatteren en del av en gitt kultur, sjanger, historie og språk. Han 

tar del i en kulturell intimitet. Når en forfatter trer inn i et internasjonalt rom, er det umulig å 

opprettholde denne kulturelle intimiteten. Derfor ser Casanova et skille mellom de forfattere 

som opererer i en internasjonalt rom, og de som ikke gjør det. De historiske forholdene og 

strukturene i det litterære feltet må analyser, for å forstå hvorfor noen forfattere har banet seg 

vei inn i den internasjonale litterære kanon, og andre ikke. Her er det viktig å anerkjenne at 

 Ifølge Jörgen Habermas, i Borgerlig offentlighet- dens framvekst og forfall (1971), var også kritikerens arbeid 1

tosidig. For å delta i offentlige diskusjoner i salongkulturen etter 1750, var en “kunstdommer” (1971, 38) både 
publikums representant og en pedagog. Som talsperson for publikum handlet det i stor grad om å argumentere 
overbevisende. For å argumentere, var ikke arv og intellekt særlig relevant. Likevel kunne intellektuell 
kompetanse og sosial arv være verdifull når argumentene skulle oppdra eller belære publikum. 
“Kunstdommeren” var amatørpreget, og ekspertise hans var midlertidig. (1971, 38-39) 
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den engelskspråklige verden har tatt over stafettpinnen om innflytelse og posisjonering i det 

litterære felte. Et felt Paris dominerte tidligere (2005, 71-72).  

 I arbeidet med å utvide og opprettholde et verdenslitterært rom  mener Casanova det 2

må utvikles et system. Like viktig er det å finne nytt sentrum, avgrense litterære domener, 

finne andre dominansformer og endre maktstrukturer. Som et ledd i debatten om kanon, er 

også det temporalt moderne viktig for Casanova. Det nye moderne har en ustabil fremtid i et 

litterært felt. Det er temporalt eller forbigående. I kampen om hva som er kanon og ikke, vil 

det alltid være mekanismer som skiller mellom det moderne og det gamle eller arkaiske. 

Dette er fordi det moderne svinger slik, og er en tilbakevendende metafor. Slik kan 

litteraturkritikken utnevne verker som passé, foreldet, arkaisk, innovative, anakronistiske. 

Dette gir klare bevis på hvordan mekanismene fungerer. “Det nye” er det som er temporalt 

(2005, 76-77).  

 Casanova referer til Nobels litteraturpris, som et eksempel på et verdenslitterært rom. 

Det har universal eksistens. Litteraturprisen er tillagt en verdi, fordi prisen er uavhengig av 

politiske, språklige, nasjonal, nasjonalistiske og kommersielle kriterier, også globalt (2005, 

74-75). 

 Tilbake til spørsmålet om det litterære feltet kan utvides? Casanova mener det er 

mulig å snu de vanlige perspektivene vi har på litteratur, og føre dette over i en global 

forståelse. Samtidig mener Casanova det er viktig å opprettholde den globale strukturen, hvor 

målet er å forstå hver tekst og forfatter ut fra deres posisjon i en enorm struktur (2005, 73). 

1.4 Historien om norsk litteraturkritikk 
I Trond Andreassens presentasjon av litteraturkritikk i Bok-Norge. En litteratursosiologisk 

oversikt (2006), tar han for seg det historiske perspektivet i norsk litteraturkritikk. Han viser 

til at etableringen av litteraturkritikk som institusjon, skjedde først i 1840-årene. På en annen 

side skriver Eivind Tjønneland i innledning til boken Kritikk før 1814 (2014) at 

litteraturkritikkens historie ikke har fått en dekkende nok fremstilling i Beyer og Mois Norsk 

litteraturkritikks historie 1. bind (1990). Tjønneland støtter seg til en avhandling fra John 

 I en dansk oversettelse av Pascale Casanova, redigert av Mads Rosendahl Thomsen (2008), omtales “world 2

literary space” som “verdenslitterære rom”. (2008, 81)
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Chr. Jørgensen, som tar for seg litteraturkritikk i tidsrommet 1720-1906. Anmeldelsene som 

er dokumentert i avhandlingen, mener Tjønneland viser at det var et stort mangfold av 

kritikkformer etter 1720. Jørgensen selv mener anmeldelsene var en liste over utgitte bøker 

med tittel og innhold, en “bekjentgjørelse” av en bok. Det var ingen bedømmelse, slik 

litteraturkritikken artet seg etter 1840. Tjønneland oppfatter kritikk som et langt mer 

omfattende begrep, og skiller mellom “Recension” og “kritikk”. “Recension” var en nøye 

gjennomgang av verket, og “kritikk” var en vurdering (Tjønneland 2014, 12-13).  

 Ifølge Andreassen kom etableringen av norsk litteraturkritikk samtidig med 

utviklingen av den borgerlige offentlighet. Trykkeriene, forlagene, bokhandlene, pressen og 

publikum var mer offentlig tilgjengelig og gjorde også den allmenne meningen mer hørbar. 

Markedet for kritikk åpnet opp for større deltakelse fra andre samfunnsgrupper, ikke bare i de 

som beveget seg i små salonger eller i selskap og kretser. Dannelsen av den allmenne 

offentlige skolen i 1739, gjorde også at flere kunne lese og følge med på hva som rørte seg på 

den kulturelle arena. Kritikeren skrev også nå for et ukjent publikum. Kritikeren fikk større 

muligheter som en formidler og fikk større selvstendighet. Ved at borgerskapet økte sin 

økonomisk kjøpekraft og utdannelse, styrket dette også mangfoldet i den litterære offentlige 

debatt og diskusjon (Andreassen 2006,405).  

 Men hvordan så kritikken ut i 1847? Hva var man opptatt av? Ifølge Andreassen var 

kritikken resonnerende, og skulle vurdere de kunstneriske og etiske normene. Kritikeren var 

ofte tilknyttet universitet eller en fagkrets og gav ut anmeldelsene i aviser og tidsskrifter. 

Denne kulturell meningsutveksling i det offentlige rom skapte debatt og diskusjon omkring 

bokutgivelser. Den profesjonelle litteraturkritikken økte i takt med produksjonen av 

tidsskrifter og bøker mot slutten av 1800-tallet. Carl Nærup regnes som en av de første 

livnærte profesjonelle kritikere i Norge (2006, 404). Det var ikke vanlig å skille mellom 

vurderingen av skjønnlitteratur og faglitteratur, før etter 1850. Anmeldelsene av 

skjønnlitteratur og faglitteratur falt ofte under samme kategori. Diktningen var 

“skjønvidenskabelig” og dikteren var en vitenskapsmann. Dette endret seg da Norsk 

Tidsskrift for Videnskab og Litteratur (1847) anmeldte både skjønnlitterære tekster og 

fagtekster. Faglitteraturen ble presentert og vurdert av fagfolk, mens skjønnlitteratur ble 

vurdert av innlegg fra tilfeldige lesere. Her kunne leser (anonymt) fortelle om sin begeistring 

eller forargelse over en bok som var lest, som igjen skapte debatt og diskusjoner (2006, 405). 
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 Ifølge Andreassen beveget den resonnerende kritikken seg mot umiddelbare og 

subjektive beskrivelser rundt 1900. Kritikken skulle skrives fort og ha nyhetsverdi. Et utsnitt 

av en anmeldelse var at den skulle gi en presentasjon av boka, og beskrive inntrykk under og 

etter lesning. Den subjektive opplevelsen av verket, bar preg av å inneholde mye adjektiv, 

intense formuleringer, og derav affektiv (2006, 405). Samtidig med litteraturkritikkens 

profesjonalisering og økning i produksjon av både bøker og tidskrifter på slutten av 1800-

tallet, mener Andreassen det er “tegn på oppsplitting og et forfall i den offentlige debatten.”. 

Her mener han at interessene hos ulike grupper og klasser tilegnet seg særinteresser, og 

organiserte seg mot hverandre. Man møtte til debatt, med “forhandlingsopplegg” og den 

litterære debatten oppfattes derfor som “lukket”. Den “åpne” debatten og kommunikasjonen 

endres, og det vokste fra en kulturell produksjon av varer (2006, 405).  

 Fra og med etter 1920, mellomkrigstida, var det mulig å merke en tendens mot en 

polarisering i det norske politisk liv, og da særlig splittelsen av den politiske 

arbeiderbevegelsen Arbeiderpartiet i 1923. Splittelsen med Norges Kommunistiske Parti og 

sosialdemokratiske parti, gjorde at Arbeiderpartiets posisjon som talerør for arbeiderene, var 

splittet (Store Norske Leksikon, “Norges historie fra 1905 til 1939” lest 15.9.1015). I 

kjølevannet av økonomiske nedgangstider, bankkriser, forbud av het- og brennevin og 

dannelsen av nye politiske partier, spredte polariseringen seg videre til kulturlivet og 

litteraturdebatten. Motsetningene mellom kapital og kultur samt by og land, var med på å 

prege debattene i de litterære miljøene i Norge. Litteraturkritikken som tidligere hadde sett 

seg ut boka som en kunstform, var nå opptatt av de ideologiske tematikkene i bøkene. 

Kritikerne som deltok i samfunnsdebatten var organiserte som forfattere, ikke som kritikere. 

Etter initiativ fra Forfatterforeningen, ble Norsk Litteraturkritikerlag dannet i 1946.   3

 I Andreassens presentasjon av det litterære feltet på 1970- og 80- tallet, prioriterte 

forlagsbransjene distribusjon av utgitte bøker til bokklubbene. Dette bidro til å svekke 

dagskritikkens rolle til brukerveiledning og markedsfører av bøker. Litteraturkritikken fikk 

etter hvert spalteplass bak i avisene, sammen med underholdningsnyheter. Litteraturkritikken 

kjempet også om plassen til kritikk av musikk og film. Ved midten av 1990-tallet begynte VG 

å vurdere musikk, film og litteratur med terningkast (2006, 406-407).   

 I dag har den navnet Norsk kritikerlag, og er en samlet kulturell organisasjon for litteratur, ballett, musikk og 3

teater. Organisasjonen har eksistert siden 1998.
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 Hvordan ser bokkritikken ut i 2006? Ifølge Andreassen finnes det noen ytre 

kjennetegn. På den ene siden kan kritikken være standarisert og stereotypisk, slik de finnes i 

tabloidavisene. Her forholder man seg til terningkast som litterær verdi.  På den andre siden 4

kan de norske anmeldelsene vise stor variasjon i bruk av ulike kriterier, selv om det ikke er 

fastlagt noen regler om dette (2006, 426). 

 Et moment i forbindelse med utgivelser av bøker i dag, tar forlagene i bruk 

bokbloggerens subjektive utrop og vurdering av boka på “vaskeseddelen” eller omslaget av 

boka. Denne står sammen med terningkastene fra de største avisene i dagspressen. På lik linje 

med kritikere, settes nå bokbloggeres uttrykk for litteratur som en del av det å veilede i 

kulturelle produkter. I en artikkel fra Norsk rikskringkasting (2012) skriver Hilde Bjørnskau 

at bokbloggeren utfordrer de profesjonelle litteraturanmelderne. “Mange lesere forholder seg 

nå til hva bloggerne mener før de bestemmer seg for hvilken bok de vil lese.” Denne rollen 

var det bare litteraturanmelderne i aviser, radio og blader som hadde før.” (Bjørnskau, 2012) 

Artikkelen intevjuer også Kristine Isaksen, leder for arbeidsutvalget for Seksjon for litteratur 

i Norsk kritikerlag. Hun er bekymret for at “folk ikke ser forskjellen på kritikeren og 

bloggeren.”. Anne Cathrine Straume er også intervjuet, og mener “det kan være et etisk 

problem at bloggerne ikke nødvendigvis forholder seg til journalistiske retningslinjer.”. 

Litteraturkritiker Marta Nordheim mener bokbloggeren gir gode tips og råd til leser om 

“bøker det er verdt å se nærmere på.”, og at “bloggere må få lov til å skrive og mener det de 

vil om bøker.”. En større utfordring er at bokbloggeren ikke oppgir status om hvilket forhold 

de har til forlaget. Hadde dette vært gjort, mener Nordheim at det hadde blitt mer “ryddig” 

mellom de bøkene som får masse godord og blir oppfattet som kritikk, “men som i realiteten 

er reklame betalt av forlaget.”. Nordheim mener kritikerens “sterkeste kort” (i en 

sammenlikning med bokbloggere), er argumentene som gis for en god eller dårlig bok. 

Bokbloggeren Elin Brend Bjørhei mener det er viktig å ha både bokbloggere og 

bokanmeldere. Hun driver bokbloggen “Bokelskerinnen”.  Hun mener at det ikke har oppstått 

 I en digresjon kan det nevnes at Andreassens bringer inn den svenske litteraturprofessoren Tomas Forser, for å 4

se på hvordan kritikeren anmelder i dag. Forser tok for seg 60 anmeldelser fra 2003, og på dette grunnlaget 
konkluderte han at kritikere  “…gratulerer forlagene med litterære funn og applauderer forfatteren for hans 
prestasjoner — som var de selgere på en markedsplass” (Morgenbladet 2004 5.-11. mars) Her konkluderer 
Forser med at norske anmeldere “var blottet for den analytiske tankekraft”. Andreassen konkluderer med at den 
norske litteraturkritikken ikke er kritikere i ordets rette forstand, men anmeldere. (2006, 415.)
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konkurranse, men at gode bokanmeldere er “absolutt forbilder som man kan lære noe av”. 

Bokblogger Isabella Danielsen mener hun har bedre relasjon til bokbloggere, fordi “man 

deler samme smak på bøker og dersom de sier at en bok er god, vet jeg at den er det og at den 

vil passe for meg også.”. Derfor foretrekker hun bokloggernes omtaler enn kritikerens 

anmeldelse (Bjørnskau, 2012). 

 Artikkelen kan vise at det kan ha skjedd noe med bokbloggerens posisjon i feltet. 

Betydningen av posisjonen er for tidlig å si noe om. Ifølge Straume, er det en utfordring når 

leser ikke kan skille mellom hva som er en omtale og hva som er en anmeldelse. Ifølge 

Nordheim må bokbloggere rydder opp i om boka er reklame fra forlagets side eller ikke. I 

2015 avslører de store tabloidavisene VG og Dagbladet at forlagene kjøper gode anmeldelser. 

I en artikkel i VG, skriver Camilla Nordli at enkelte bloggere ikke merker innlegg som 

“sponset” på sine sider, og at toppbloggere tar godt betalt for en bokomtale. Toppbloggerne 

omtaler gjerne boka med sterk ros eller panegyrikk. Noen forlag mener at å annonsere via 

toppbloggere er mer “effektiv annonsekanal” enn å anmelde via dagspressen. Ingunn 

Lindborg fra Bastion forlag, og mener “…redaksjonene nedskalerer kulturstoffet og 

anmelderiet…”. Derfor må forlagene synliggjøre bøkene sine i andre kanaler. Nestleder i 

kritikerlaget og bokanmelder, Sindre Hovdenakk, mener på sin side at den “frie kritikkens 

posisjon” må bli tatt vare på, og at forlagene selv “bør føle ansvar for å ikke uthule den 

profesjonelle kritikkens autoritet.” (Nordli, 2015). Her gjenkjennes utfordringen som både 

Straume og Nordheim uttalte tre år tidligere. 

 Med disse artiklene, kan vurdering av litteratur virke som en pendel. Det svinger etter 

hvilke verdier vi er opptatt av som samfunn. En som har sett nærmere på skiftet i norsk 

litteraturkritikk, er den svenske kritikeren, Tomas Forser. I boken Kritik av kritiken (2002) 

mener han det har skjedd et “estetiskt paradigmeskifte” (Forser 2002, 185) i norsk 

litteraturkritikk på 1990-tallet. Forser holder fokus på mottakelsen av Kjell Askildsens bøker; 

Tomas F´s siste nedtegnelser (1984), Et stort øde landskap (1991) og Hundene fra 

Tessaloniki (1996). Askildsens skrivestil ble først hyllet, for noen år senere å bli angrepet for 

det samme. Dette viser at fokuset forflyttes fra det minimalistiske, slik Askildsen ble roset 

for, til den store fortellerformen, slik Knausgård, Kjærstad, Hansen forteller den (Forser 

2002, 178-179). Smaken forandrer seg, og de som befinner seg i sentrum er med på fortelle 

det litterære offentlige rom, hva som bør leses, og hva som bør forkastes. Andreassen referer 
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til Cecilie Wright Lund sitt studie av skandinavisk kulturjournalistikk, i boka Kritikk og 

kommers- kulturdekningen i skandinavisk dagspresse, som viser at rammebetingelsene for 

kritikk spiller en stor rolle. Redaksjonene og kritikere må forholde seg til kravene om 

lønnsomhet og kommersielle målsettinger. Det styres ofte ved å få noe solgt og tjene på det 

som selger. Tidspress, lave honorarer og redaksjonelle føringer for hva som er godt stoff, og 

manglende refleksjoner, er noen av årsakene til dette. Slike prioriteringer er sjelden til 

kritikkens fordel (2006, 417). Ifølge Andreassen legger også dagspressens kulturredaksjoner 

opp til en kommersiell forståelse av underholdningsverdi (2006, 413). Dette kan være med å 

utelukke debutanter som strever med å bli hørt.  På grunn av begrensningene for kritikken i 5

dagspresse, kan den ha blitt redusert til en forbrukerveiledning, eller minne om dette. Den 

reflekterte kritikken, er borte, og derfor er også sjansen større for at kunsten nedvurderes, er 

Cecilie Wright Lunds mening (Andreassen, 417). 

1.5 Bokbloggere. Hvem er de?  
I 1997 var det mulig å lese de første webloggene på internett i Norge. Loggen var en samling 

av lenker som skribenten eller loggeren syntes var interessante, med korte kommentarer til. 

(Bjørkelo 2013, 28-29). “Weblog” ble forkortet til “blogg” i 1999. Bloggen utviklet seg 

videre mot en dagbok og essayistisk tekstform rundt 2000. I løpet av få år, vokste antall 

bloggere, og var opptatt av blant annet politiske temaer. En blogger har også mange følgere. 

Her kan følgere legge igjen kommentarer på bloggers nettside, og ytre meninger eller starte 

diskusjoner. Dette har nettavisene fanget opp, og ønsker derfor å integrere aktive blogglesere 

inn i sine nettaviser. Dagbladet er en av de første som bruker bloggeren som ny spalte til 

nettavis. En blogg blir regnet for å være en av mange sosiale medier, sammen med Facebook, 

Twitter, Instagram og andre (2013, 30). 

 I dag blogges det om alt fra mote og politikk til å anmelde bøker. På verdensbasis 

finnes det i dag millioner av ulike tematiske blogger, og meningsutvekslingen er spredt ut 

 Hilde Susan Jægtnes skrev artikkelen “Hvem må jeg ligge med for å bli anmeldt?” i Morgenbladet, 2014. 5

10-18. desember. Riktig nok er dette innlegget også rettet mot debatten om forfatterens rett til å forsvare seg når 
boka er slaktet eller mistolket. Imidlertid er Jægtnes` kritikk også rettet mot redaksjonene som prioriterer de 
kjente forfatternes bok, fremfor debutanter. “Norges ignorerte forfattere” har en opplevelse av å ikke nå ut til 
mottakerne eller kunstforbrukerne, fordi dagens aviser er for opptatt med å pleie en allerede etablert relasjon, 
den kjente forfatteren. 
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over stor radius. “Blogging er sosialt” sier Thomas Moen. Han skrev boken 123 Blogg: for 

nysgjerrige, nybegynnere & eksperter (2012), som gir innblikk i enkle grep om hvordan man 

kan starte en blogg. At blogging er sosialt, begrunner Moen med at det sosiale først skjer i 

kommentarfeltet. Det er her motivasjonen ligger hos mange bloggere. Forestillingen om at 

blogging kan virke asosialt, handler om at man sitter bak tastatur og skjerm (2012, 12). Ifølge 

Moen er den internasjonale bloggeren også knyttet til noen typiske trekk. Disse er menn, i 40- 

årene, høyt utdannet og ytrer mening om politikk, samfunn og kommunikasjon. Dette må 

sees i sammenheng med amerikanske bloggere (2012, 12). I norsk målestokk er det ennå ikke 

utarbeidet noen typiske trekk ved bloggeren. Imidlertid undersøker masterstudenten Mathilde 

Aarvold Bakke i sosiologi, hvordan “rosabloggeren” fremstiller feminitet. I et intervju med 

nettavisen Journalisten 18.12.2015 mener Aarvold Bakke at bloggerne vinkler til 

temaspesifikke sjangre. Det blogges om klær, mote, mammarollen og andre omstendigheter 

rundt materielle goder. Bloggene omtales ofte som en fitness-, mote- eller mammablogg. Det 

er ofte en sammenheng med bloggens produktplassering og omtale, og det å skaffe seg et 

merkevare (Klausen, 2015).   

 Diskusjonene om litteratur har flyttet fra avisene og over i de digitale 

publiseringskanalene. Dette gir derfor bokbloggere muligheter til å delta i meningsutveksling 

om litteratur, noe man ikke hadde muligheter til for noen år tilbake. Bokloggerens inntreden i 

et litterært etablert felt, kan derfor oppleves som problematisk. Litteraturkritiker Bernhard 

Ellefsen skriver i Vagant (2012), at “Man kan ta seg i å bli dystopisk når den studentikose 

«kjærligheten til litteraturen» skal leses på linje med kritikken til en Ane Farsethås eller en 

Espen Søbye.” (Ellefsen, 2012). Det kan derfor se ut til at Ellefsen deler Straume og 

Nordheim sitt syn i problemet om å skille mellom bokbloggere og kritikeres som omtaler 

eller anmelder bøker uten å merke det som annonse. 

  

1.6 Bokprisene i Norge 
En bok som vinner pris, blir ikke bare lagt merke til. Den tilegner seg også symbolsk kapital 

og tillegges verdi i det litterære feltet. Vinnerboka står i en posisjon hvor andre bøker i 

produksjonsfeltet har mindre symbolsk kapital og verdi. Trond Andreassen skriver at de 

litterære prisene er mer “en æresbevisning enn en inntektskilde.” (2006, 82). Bokprisene har 
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også en viss makt i det sosiale rommet og som symbolsk kapital. En grunn til dette er den 

posisjonen prisutdelingen har, som institusjon og varemerke. Det ligger prestisje i å vinne 

bokpriser. Men i diskusjonen om vi har for mange bokpriser i norsk kulturliv, kan det virke 

som om bokprisen kan øke salget eller å bli sett. Likevel oppfatter noen at prisene er en del 

av et mangfold som kommer forbrukeren til gode.  6

 I norsk sammenheng har prisutdelingen for bøker, eksistert siden 1922. Melsom - 

prisen er den eldste registrerte bokprisen. Den ble første gang delt ut i 1922. Formålet med 

utdeling av denne bokprisen er å “fremme det norske sprog (landsmålet).” Prisen deler ut til 

en forfatters om har gitt ut en verdifull bok, som egner seg til “folkelæsning og 

massutbredelse.”. Det Norske Samlaget er i dag utdeler av prisen (Samlaget, 2010). Først 26 

år senere ble en ny bokpris etablert, “Takk for boken”-prisen. I dag er den bedre kjent som 

Bokhandlerprisen. Første bokpris gikk til Sigurd Hoel, i 1948.   To år etter kom 7

Litteraturkritikerprisen (1950), hvor Torborg Nedreaas fikk sin anerkjennelse for 

Trylleglasset (1950). En oversikt over bokprisene i Norge viser at den største økningen av 

antall priser skjedde i tiåret 1990. Fram til 1992, fantes det 20 ulike litterære priser. Fra og 

med 1992 økte antallet med 16 stykker.  Totalt fantes det på slutten av 1990-tallet 36 ulike 8

litterære priser i Norge.  

 Bokprisene i Norge utdeles ofte sammen med en økonomisk påskjønnelse, samt en 

beskrivelse fra jury om hvorfor boken har vunnet. Men dette er ikke en norm alle følger. To 

av bokprisene i i denne oppgaven, Bokhandlerprisen og Bokbloggerprisen, mener at 

 En artikkel fra NRK, skriver Tonje Bergmo og Ragnar Nordenborg, at “Vi drukner i 6

litteraturpriser” (23.11.2011). De tar opp temaet om hvilken betydning bokprisene har. Tom Kvisle, tidligere 
rektor ved Westerdals skole i Oslo, mener at prisene har “mistet mye av sin betydning som et virkemiddel for å 
bli sett eller å få økt salg som kunstner.”. Leder i Bragerådet, Kari Marstein, “tror ikke man vil finne noen 
bransjer det er for mange priser. Vi har kanskje ikke en monolitt, men det er bare en fordel for leserne. De får 
pekt på flere ulike bøker i løpet av et år.”. På den ene siden kan det se ut til at bokprisen har mistet sin 
betydning, når det har kommet så mange bokpriser, og bokprisens verdi fører til økt salg eller å bli sett i 
kulturlivet, slik Kvisle mener. Dessuten er det for mange priser, som gjør det vanskelig å drive markedsføring til 
forbruker. Slik kan prisene “slå hverandre ihjel.”. På den andre siden er det viktig å opprettholde mangfoldet, 
noe som er en fordel for leseren, slik Marstein mener. (Bergmo og Nordenborg, 2011)

 Det er uvisst hvilken bok han ble tildelt pris for.7

 Oversikten over bokpriser i Norge, er et utdrag hos Trond Andreassen “Oversikt over noen av de mest 8

prestisjetunge prisene til skjønnlitterære voksenbokforfattere” (2006, 83)
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utvelgelsen av vinner må foregår på så demokratisk vis som mulig, og har derfor ingen 

vurderingskriterier å forholder seg til.  9

1.6.1 Bokhandlerprisen 
Ifølge Bokhandlerforeningen er Bokhandlerprisen den opprinnelige “Takk for boken” – 

prisen. Denne bokprisen er en del av den norske bokhandelstanden og deles ut hvert år. Første 

utdeling var i 1948, og prisen gikk til Sigurd Hoel. “Takk for boken”-prisen gikk i dvale tolv 

år, før tradisjonen ble tatt opp igjen i 1998, da som Bokhandlerprisen. Vinner stemmes frem 

ut fra demokratiske stemmevalg blant de ansatte i bokhandlerbransjen. Forfatteren med flest 

stemmer, vinner prisen. Vinneren av Bokhandlerprisen i 2014, var Lars Mytting, med Svøm 

med dem som drukner (Bokhandlerforeningen, lest 20.1.2016). 

1.6.2 Kritikerprisen  
Litteraturkritikerprisen deles ut hvert år og har mange kategorier. Det er ulik prosess av 

vurderingene for de ulike prisene. Nominasjoner til Kritikerprisen gjøres i to omganger, ved 

skriftlig avstemning blant medlemmene i den litterære seksjonen i Litteraturkritikerlaget. 

Kritikerlaget er en medlemsorganisasjon for norske kritikere innenfor kunst, teater, musikk, 

dans og litteratur. Organisasjonen arbeider for kritikerens arbeidsvilkår, rettigheter og 

muligheter. Kritikerlaget ønsker å bevare mangfoldet og de kritiske stemmene når det 

kommer til vurdering og meninger i kulturfelt og offentlige rom. Årets vinner i kategorien 

beste voksenbok i 2014, var Ingvild Hedeman Rishøi, med Vinternoveller (Kritikerlaget, 

2016 a). 

 Her viser jeg til mail fra Sidsel Henriksen fra Bokhandlerforeningen, som skriver: “Dette er en demokratisk 9

pris, hvor den boken som får flest stemmer, vinner. Altså en eneste stor jury - alle bokhandleransatte rundt om i 
landet.” (5. januar. 2016).
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1.6.3 Brageprisen 

Brageprisen ble etablert som stiftelse i 1992, av Den Norske Bokprisen. Stiftelsen ønsker å 

løfte frem gode norske forfattere og skape interesse for norsk litteratur. Det er de norske 

forlagene som melde på sine utvalgte bøker til nominasjon. Stiftelsen ledes av et styre som 

står for valg av vinner. Vinneren i 2014 var Rune Christiansen, for Ensomheten i Lydia 

Ernemans liv. 

 Brageprisen er delt inn i ulike litterære kategorier. Skjønnlitteratur, sakprosa, barne- 

og ungdomsbøker, åpen klasse: krim og hedersprisen (Brage, “Om Brageprisen”, lest 

22.1.2016). 

1.6.4 P2-lytternes romanpris 
P2-lytternes romanpris ble delt ut første gang i 1998. Den deles ut hvert år, hvor en fagjury 

foretar de formelle valgene for nominasjonen. Videre i prosessen søker NRK P2 en lytterjury 

på seks personer med leseglede og interesse for litteratur. Juryen skal ikke ha litteraturfaglig 

bakgrunn. Lyttejuryen leser de nominerte bøkene, og diskutere disse sammen i eget program 

på P2. Ut fra dette kåres en vinner. Vinneren i 2014 var Brit Bildøen, for Sju dagar i august. 

(Straume, 2014 a). 

1.6.5 Bokbloggerprisen 
Bokbloggerprisen ble opprettet i 2013, med første prisutdeling i 2014. Prisen deles inn i Årets 

norske roman og Åpen klasse. Årets roman omfatter norske romaner inkludert krim. Åpen 

klasse omfatter andre norske sjangre, som barn- og ungdom, lyrikk, noveller og annen 

litteratur. Alle aktive bokbloggere kan nominere sju bøker i hver kategori. Bokbloggerprisens 

komité velger deretter ut bøker til samlesing, som nominere en langliste og en kortliste. 

Vinneren av Bokbloggerprisen utdeles i september under årets bokbloggertreff. Vinner i 2014 
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var Aina Basso med Finne ly.  Med Bokbloggerprisen ønsker bokbloggere fokus på norsk 

samtidslitteratur (Siljeblomst, lest 22. januar 2016).  10

1.7 Oppsummering  

I første del av oppgaven så vi hvordan en kritiker forholder seg til det produserende feltet. 

Kritiker skal forholde seg både deltakende og kritisk til produserende varer. Med denne 

dobbeltrollen i feltet kan kritiker ha ulike grunner for å utøve smaksdommene til publikum. I 

noen tilfeller vil kritiker opplyse sine lesere om hvilke bøker som er verdt å lese. I andre 

tilfeller ønsker kritikeren å forstå og forklare kunstverket for leser. Her er det ingen klare 

retningslinjer, men Bourdieu mener kritikeren bør være bevisst på at makten utøves på en 

måte slik at leser opplever dommen som saklig og rettferdig. Kritiker må derfor innta en rolle 

som samsvarer med egne overbevisninger når vurderingene skal forsvares.   

 Tendensen i kritikerens vurderingsarbeidet har gått fra å være resonnerende til 

subjektiv, og til slutt som brukerveiledning. Bokbloggeren på sin siden har ikke en lang 

historisk linje å vise til. Men deres største hensikten med å omtale bøker, er å inspirere sine 

lesere, samt gi lesetips til nye bøker. På en annen side er bokprisene med på å vurdere hva 

slags samtidslitteratur som er verdt å rette søkelyset mot, og er i tillegge en veileder til 

forbrukeren, slik også anmeldelsen kan være. 

 I en mail forklarer også Elisabeth Bakken, Bokbloggerprisens talsmann, at bokprisen stemmes demokratisk 10

fram. “Siden Bokbloggerprisen er en demokratisk pris som stemmes frem av norske bokbloggere og ikke av en 
jury, har ikke prisen en offisiell begrunnelse for hvem som vinner. Den som vinner er den som får flest poeng i 
avstemmingen, enkelt og greit. Men under utdelingen leser vi likevel opp en form for begrunnelse gjennom å 
sitere fra en del bloggeres innlegg om vinnerboka.” (14. mars 2016).
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2.0 Kriterier og følelser 

Denne delen vil undersøke vurderingskriteriene, med vekt på det affektive kriteriet. Her er 

Per Thomas Andersens artikkel om “Kritikk og kriteriet” i Vinduet (1987) og Monroe C. 

Beardsley syn på argumentasjon for estetikk i Aestetics. Problems in the philosophy of 

criticism (1981) presentert. Erik Bjerck Hagen perspektiver om symptomer på kvalitet i 

Litteraturkritikk (2004) og Harold Blooms forståelse av boka som innlemmes i kanon i The 

western canon (1994) vil også bli presentert her. For å finne ut av hva en følelse er, vil 

psykologifeltet være viktig perspektiv å se nærmere på, fordi dette er helt sentralt hos 

Beardsley og hans begrunnelse for de psykologiske effektene som oppstår i en vurdering av 

det affektive kriteriet. Her har jeg valgt Charles Darwin, Silvan Tomkins og Antonio Damasio 

som teoretisk grunnlag. 

 I Aesthetics. Problems in the philosophy of criticism (1958) diskuterer og forsker 

Beardsley på et bredt kulturelt område, estetikk. Derfor er det store variasjoner i eksemplene 

han viser. Det kan dreie seg om alt fra musikk, billedkunst, litteratur, klær. Når jeg 

presenterer teorien til Beardsley vil jeg begrunne det estetiske objektet til litterære verker og 

omtale den som tekst eller verk. 

2.1 Nykritikken 

Den moderne tradisjonen for litteraturkritikk ønsket å lese og forstå litteratur på en ny måte. 

Nykritikerne mente at den moderne litteraturen som ble utgitt, krevde nye analytisk verktøy. 

Det var behov for mer vitenskapelig tilnærming enn hva den historisk-biografiske metoden 

kunne by på. Kritikeren ville forstå hvorfor litteraturen var god og nærlesning var et nytt 

begrep. En av forløpere til nykritikken var Thomas Stearns Eliot og Ivor Armstrong Richards. 

Med Sacred Wood (1920) var Eliot opptatt av å skape distanse mellom forfatter og verket, og 

utvikle en teori om den upersonlige forfatteren. I Richards og hans bøker Principles of 

literary criticism (1924) og Practical criticism (1929) var nærlesning presentert som en 

nykritisk lesepraksis. I hovedsak var han opptatt av å skille mellom det referensielle eller 

informative og det emotive språket i teksten (Skei 1993, 20). Men denne metoden å lese 

kunstverket på ble “for kunstig og isolert” (1993, 21), og nykritikerne gikk bort fra Richards 
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tanke om ulike poetiske språkbruk. Nærlesningen krevde nå å forstå teksten som autonom, og 

utelot alle historiske og sosiale forhold i teksten. Bakgrunnen for den autonome teksten, er 

perspektivene fra William K. Wimsatt og Monroe Curtis Beardsley. De forkastet forfatterens 

intensjon, fordi den enten finnes eller ikke finnes, i verket. Forfatterens intensjon med verket 

ble derfor uinteressant. Leseropplevelsen var også like lite interessant, fordi den ofte var 

subjektiv og følelsesladet. Dessuten kunne analyser av responsen av et verk erstatte 

kunstverket.   11

2.2 Monroe Curtis Beardsley argumenter og Per Thomas Andersens 
kriterier 

Kunst- og litteraturprofessor Monroe Curtis Beardsley gjorde seg godt bemerket med boka 

Aesthetics. Problems in the philosophy of criticism (1958) Boken var med på å dannet et 

nyere og kanskje mer moderne grunnlag for filosofisk tenking rundt estetikk og kritikk. 

Beardsleys systematiske måte å analysere estetikk på, gjør at verket står igjen som “betydelig, 

omfattende og innflytelsesrikt.”.   

 Beardsley holder seg innenfor nykritikkens litterære tradisjon og tenkning om 

litteratur. Med denne tradisjonen, ønsket Beardsley å finne normative utsagn for å vurdere en 

tekst som god. Hvis et argument viser seg å være subjektiv, slik som anbefaling av litteratur 

av denne typen: “Denne må du bare lese, jeg kunne ikke legge den fra meg” eller “Hvis du 

liker å lese Dostojevskij, tro jeg denne vil passe deg”, vil avsenderens anbefaling av en tekst 

skape forutsetninger og forventninger om en sannsynlig reaksjon hos mottaker og det oppstår 

en affektiv respons. I en motsetning til det subjektive, mener Beardsley at normativ vurdering 

av tekst er den beste tilnærmingen, fordi det gir en kritisk, komparativ og saklig vurdering. Ut 

i fra normative utsagn kan tekstkritikk operere med tre ulike begrunnelser: “objective”, 

 William K. Wimsatt og Monroe C. Beardsley utarbeidet teoriene om den intensjonale feilslutningen og den 11

affektive feilslutningen. I The intentional fallacy (1946), argumenteres det for at forfatterens hensikter ikke må 
få betydning for hvordan teksten tolkes eller vurderes. Det viktigste er å forholde seg til hva teksten presenterer 
og hvordan det tolkes. Verket tolkes autonomt og er frigjort fra forfatteren. I The affective fallacy (1949), 
argumenteres det for at følelsene som oppstår under lesning og reaksjonene som kommer til syne kommer i 
konflikt med tekstens tolkning eller mening. Wimsatt og Beardsley oppfatter en slik lesning som problematisk, 
fordi det subjektive forsterkes, og den objektiv vurderingen uteblir. Løsningen er å tolke teksten for å se hva 
som avdekkes. Først da vil leser kunne forstå hva følelsene og innsikten betyr (Litteraturvitenskapelig leksikon 
1999, 114).
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“affective” og “genetic reasons”. Argumentene “cognitive values" og “moral values” får 

mindre betydning, fordi de er fulgt med et sett av verdier, og oppfyller andre krav til 

argumentasjon (Beardsley 1981, 455- 456). 

 Per Thomas Andersen er professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo, og 

presenterte “Kritikk og kriterier” (1987) i det litterære tidsskriftet Vinduet. Artikkelen ble 

skrevet i forbindelse med et seminar om norsk litteraturkritikk. Andersen har satt Beardsleys 

argumentasjon inn i en norsk kontekst. Det er tydelig at artikkelen har vært, og er, viktig i 

arbeidet med hvordan kriterier brukes når noe vurderes.  

 Andersens konklusjon med “kriterier og kritikk” ble et “summa critica norwegica”  

(1987, 24). Han ønsket å bevisstgjøre norske kritikere i hvilke kriterier som ble brukt i 

arbeidet med litteraturkritikk (1987, 24). Man bør altså kjenne sine kriterier. På en slik måte 

har Andersen bidratt til norsk kritikk-kultur. Andersen tar i bruk fem kriterier for å vurdere. 

Det moralske/ politiske, kognitive, genetiske, estetiske og affektive kriterier. Ved å ha et 

komparativt blikk på Beardsley og Andersens kriterier, kan det vise seg noen likheter og 

forskjeller. 

  “Genetic reasons”/ det genetiske kriteriet tas i bruk for å vurdere det som ligger 

utenfor verket eller den historiske plasseringen av verket. For Beardsley er forfatterens 

intensjon og verkets intensjon en del av vurderingen. Det originale er viktig for at verket skal 

skille seg ut fra andre verk (1981, 458). Andersen utvider betydningen av det genetiske 

kriteriet. Ved å åpne opp for litteraturhistoriske sammenhenger og litterære tradisjoner, kan 

det genetiske kriteriet vurdere intensjonene bak verket og om den er realisert. Dette vil ofte 

stille høye krav til kunnskap hos kritiker, i hvilke kilder som brukes. At kritiker ikke henvise 

til riktig kilder, gjør at de mister tillit hos leser (1987, 21).  

 “Objective reasons”/ estetiske kriterier tas i bruk for å vurdere tekstens kompleksitet, 

integritet og kvalitet. For Beardsley handler “complexity”/ kompleksitet om hvor enkel eller 

kompleks teksten er satt sammen. For Andersen handler kompleksitet om 

tolkningsmulighetene som teksten gir. Her vil de ulike nivåene for tekst- lesing- og tolking 

vise om teksten er éntydig eller inneholder flere dimensjoner. Dette kan vise om teksten er rik 

eller fattig. Slik kan kritiker vurdere om teksten fremstår som god eller dårlig. (1987, 22) 

“Unity”/ tekstlig integritet tas i bruk for å vurdere hvordan delene og helheten fungerer og er 

organisert i teksten. Beardsley oppfatter dette som en “unity” eller helhet (1981, 462). I likhet 
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med Beardsley mener også Andersen at integritet handler om hvordan den tekstlige helheten 

fungerer, men denne betegnelsen kan være for kategorisk for enkelte tekster. Andersen 

konkluderer derfor med å kalle kriteriet for tekstlig integritet (1987, 23). “Intensity”/ 

intensitet tas i bruk for å vurdere den tekstlige kvaliteten i verket. For Beardsley innebærer 

dette lav eller høy grad av intensitet i verket (1981, 462). Ifølge Andersen vil kriteriet om 

intensitet tas i bruk for å vurdere i hvilken grad teksten kan holde på leserens 

oppmerksomhet. Han kaller det for “kroken” (1987, 24).  

 “Cognitive value"/ det kognitive kriteriet tas i bruk for å vurdere forfatterens 

kunnskap, intellektuelle nivå eller tankekraften i teksten. For Beardsley er dette en verdi, og 

ikke et argument (1981, 456). For Andersen kan kunnskapen i teksten ofte gi et bestemt syn 

på forfatteren. Det kan spenne fra “opplysningsfilosof” til “profet”, “seer”, “stifinner” eller 

“fakkelbærer”. Dette kan gjøre at kritiker oppfatter forfatteren som en intellektuell eller 

journalist. Ifølge Andersen står det kognitive kriteriet svakest hos norske kritikere, fordi de 

intellektuelle ideene og kunnskapen i teksten er lavt verdsatt (1987, 19-20). Her kan man 

stille seg spørsmål om kriteriet anvendes mer i dag enn i 1987? 

 “Moral value”/ det moralske eller politiske kriteriet tas i bruk for å vurdere holdninger 

av politisk eller moralsk karakter i teksten. Ofte kan dette kriteriet også vurdere forfatters 

holdning, noe som kan gjøre det vanskelig å skille mellom forfatter og tekst. Andersens syn 

er at dette kriteriet har sterk tradisjon i Norge (1987, 18).  

 “Affective reasons”/ det affektive kriteriet tas i bruk for å vurdere opplevelsen eller 

psykologiske responser i teksten. For Beardsley er de psykologiske forholdene et register av 

affekter eller følelser, som kan gi en respons og effekt. Man vil derfor vurdere og dømme en 

tekst ut fra en psykologisk effekt eller en sannsynlig psykologisk effekt. Et eksempel her, kan 

være “Jeg garanterer gåsehud, etter å ha lest denne boka!” Ifølge Beardsley er slike utsagn 

lite informative og utilstrekkelig. Dette har to grunner. Enten kan man kan man spørre 

hvordan denne teksten er annerledes fra andre tekster. Eller man kan spørre hva som er bra 

med teksten som akkurat er lest. Disse spørsmålene kan gi en avklaring på hva som er 

årsaken til effekten. Men i forsøket på å forklare disse spørsmålene, vil man komme tilbake 

til de “objective reasons/ estetiske kriteriene”. Dette skjer fordi man ønsker å gi en forklaring 

og skaffe seg en forståelse av hva som akkurat er opplevd. Slik vil det affektive kriteriet 
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fremstå som en usikker variabel eller målestokk for Beardsley, når i teksten skal vurderes 

(1981, 460-61).  

 I motsetning til Beardsley, legger ikke Andersen særlig vekt på det affektive kriteriet 

som en respons. For Andersen handler det i stor grad om kritikers stil og stemning i 

anmeldelsen. Denne kan komme til syne som ironi, sarkasme eller patos.  Kritikers 12

helhetlige oppfatning av kvaliteten i tekst, konkluderes ofte på grunnlag av det affektive 

kriteriet, og kan gi utslag for om teksten er god eller dårlig. Et resonnement erstattes av 

retoriske figurer, og kan ende i polemisk eller patetisk bedømmelse (1987, 25). Den 

polemiske bedømmelsen er en konveks litteraturkritikk. Ifølge Andersen kan den kan 

forminske og gjøre teksten eller forfatteren liten. Den patetiske utformingen er en konkav 

litteraturkritikk. Den kan forstørre og vise et vrangt bilde av teksten eller forfatteren. Som en 

konklusjon mener Andersen at norsk litteraturkritikk trenger en deltakende kritikk. Det vil si 

at kritikere er med på å løfte frem tidens kunstnere, og på den måten setter betingelser for 

litteraturens kultur i fremtiden (1987, 25).  

 Samlet sett konkluderer Beardsley med at “affective reasons” er misvisende som 

argument for hvorfor en tekst er god eller dårlig. Men det er også vanskelig å komme bort fra 

denne type argumenter, fordi all estetisk opplevelse vil ha en subjektiv innlevelse med seg. 

Derfor vil det være vanskelig å måle eller vurdere en opplevelser opp mot en annet 

opplevelse. På sin side mener Andersen at den kritikken som han vurderte i 1987, må endres. 

Det moralske/ politiske kriteriet bør tones ned, og det kognitive kriteriet bør hentes bedre 

fram i vurderingene. Litteraturkritikken må dessuten bli mer deltakende. I likhet med 

Beardsley mener Andersen at det affektive kriteriet forblir “urimelig” eller vanskelig å 

etterprøve, fordi lesere vil respondere ulikt til samme tekst. Konklusjonen uttrykkes derfor 

som en skrivestil hos kritiker, gjerne som ironi, sarkasme eller patos. 

 Patos er opprinnelig et retorisk grep for å spille på tilhørernes følelser. I Retorikken (1998, 72-73) skriver 12

Roland Barthes: “Pathè er tilhørerens (og ikke lenger oratorens) affekter, i det minste slik han forestiller seg at 
de er. Aristoteles tar dem kun i betraktning innenfor persketivet (les: perspektivet) av en technè, altså som 
premiss til de argumentative ledd: En avstand han markerer med det esto (gitt at) som går forut for beskrivelsen 
av hver lidenskap og, som vi har sett, er det “sannsynliges” virkemiddel. Hver “lidenskap” er identifisert 
gjennom sin habitus (de allmenne disposisjoner som favoriserer den), ifølge sitt objekt (for hvem er følt) og i 
overenstemmelse med omstendighetene som fremkaller”krystallisasjonen” (sinne/ro, hat/vennskap, frykt/tillit, 
misunnelse/kappelyst, utakknemlighet/hjelpsomhet, og så videre).” Ved å la patos være med i betraktningen og 
vurdering av en tekst, vil lidenskapen eller følelser vise seg som virkemiddel, som et ledd i argumentasjonen. 
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 Det 30 år lange tidsspennet mellom oss og da denne teksten er skrevet, gjør det 

aktuelt å se på de norske vurderingskriteriene igjen. Kan det fortsatt være slik Andersen 

påpeker, eller har vurderingene og kriteriene forandret seg? Og er det slik at affekter eller 

følelser er en usikker variabel, som ikke kan måles eller begrunner en vurdering? Her kan det 

være interessant å etablere hva en affekt eller følelse er, og hvor viktig den er for estetiske 

mennesket. Dette kommer jeg tilbake til i delene om Darwin, Tomkins og Damasio.  

2.3 Harold Blooms kanon og Erik Bjerck Hagens symptomer 

Litteraturprofessor og kritiker, Harold Bloom, ristet kraftig i den litterære kanondebatten med 

The western canon. The books and school of the ages (1994). Boken handler om 

kanondannelsen, og hvorvidt man skulle begrense eller utvide den daværende litterære kanon 

for vestlig litteratur. Blooms prosjekt med boken var å tydeliggjøre hvor han selv stod og hva 

han anså som gode litterære kanonverk. For å kunne si noe om hvorfor utvalgte bøker var 

innlemmet i en kanon, viser ikke Bloom til tydelige kriterier, slik vi har sett hos Beardsley og 

Andersen. Det kan virke som mange underliggende faktorer spiller inn, og at disse ikke 

nødvendigvis er kriterier. I arbeidet med å sile ut 26 forfattere og verkene deres, er det tydelig 

at det originale og angsten for påvirkning er viktig for Bloom. Verkene  i kanon er heller ikke 

vilkårlig satt sammen, og Bloom har grunner for alles tilstedeværelse (1996, 11). Men hva er 

det som gjør forfattere og verkene en del av kanon? For å kunne svaret på dette, må 

problemet med kanon få en kort oppsummering. 

 Ifølge Bloom har en litterære kanon mistet sin betydning, og sentrum har ikke klart å 

passe på de litterære skattene. Det har derfor brutt ut i anarki. Dette fører med seg 

grupperinger, hvor noen ønsker å utvidet kanon med politisk, økonomisk eller sosiale 

perspektiver. De som forsvarer en tradisjonell litterær kanon, ønsker å forholde seg til det 

estetiske ved litteraturen. Ifølge Bloom er det derfor viktig å gi makten tilbake sentrum, og 

plassere en tradisjon som er viktig å ta vare på for fremtidens lesere (1996, 12-13). Foruten å 

plassere kanon i en tradisjon, inngår denne litteraturen i en syklus. Syklusene deles inn i 

teokratisk, aristokratisk, demokratisk syklus, og kaos. Disse syklusene avløser hverandre, og 

ender alltid ut i et kaos, som til slutt vil underordne seg inn i en ny teokratisk syklus. 
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 Så tilbake til spørsmålet jeg innledet med, hva det er som gjør forfatterne og verkene 

kanoniserte? For Bloom er svaret en originalitet, et fenomen som viser seg som tvetydig. 

Dette oppfattes hos både leser og forfatter. Som leser oppfatte vi teksten som original eller 

spesielt, når det er noe vi ikke har opplevd før. Enten kan dette føre til at vi forstår teksten, 

som kan skape en nærhet. Eller så er teksten uforståelig, noe som skaper en fremmedhet eller 

at vi blir fremmedgjort av det vi leser. En av tegnene på originalitet handler derfor om 

motsetninger. På den ene siden vil verket være nær, på en annen siden vil den være langt 

borte eller fjern. Eksempler på tekster som Harold Bloom oppfatter slik er; Divina 

Commedia, Faust, Paradise Lost, Peer Gynt og Ulysses er bare et utvalg (1996, 14).  

 En annen side av det originale, er problemet med forfatterens angst for påvirkning. 

Her skiller Bloom mellom to forfattertyper i en estetisk kamp. På den ene siden kan 

påvirkningen føre til at forfatteren produserer sin egen versjon av det originale. På en annen 

side kan påvirkningen bli for sterk, og forfatteren blir en kopi av det originale. Denne angsten 

og kampen om det originale, (om før og nå) kan vise om forfatteren har lykkes eller ikke. Slik 

vil det originale bli måleenheten for estetisk verdi. Angsten for påvirkning vil alltid ha dette 

ambivalente forholdet mellom det som skrives nå og det som allerede er skrevet. Man kan 

hylle forfatteren og bragdene, men det vil alltid være et verk som er foregående, og vil gi 

inspirasjon bevisst eller ubevisst. Vi blir alle påvirket eller inspirert av ulike kilder, og lar 

dette være drivkraften. Det er en prosess å komme igjennom (1996,17-18).  

 Hvilke andre forhold er viktig for at et verk får status som kanon? Ifølge Bloom bør 

den økonomiske, politiske eller sosiale profitt holdes utenfor verkenes påvirkning. Derfor er 

den individuelle leseren viktig (1996, 35). Et annet forhold er oppdagelsen av estetiske 

storheten og verdigheten i verkene. Denne er tilgjengelig for alle, ikke bare en eliten. At 

kanon er tilgjengelig, handler også om kampen om udødeligheten. Verket kjemper om å 

overleve utenfor egen tid. Denne maktkampen om verkenes plass i sentrum, foregår i leser, i 

språket, i kultur og samfunn (1996, 41). 

 Utviklingen i litteratur er også viktig. Her kan det handle om nye språk, grenser som 

sprenges og at det originale tillegges ny originalitet. Det kommer nye metaforer og troper 

som avløser gamle. Ifølge Bloom er det viktig at denne utviklingen tas imot med åpne armer, 

og ikke blir møtt med kritikk eller trangsynthet (1996, 35-36). 
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 Kan det originale og angsten for påvirkning forstås som en del av det affektive 

kriteriet? I flere av tilfellene vil jeg påstå at Bloom argumenterer for at disse elementene har 

en affektiv eller følelsesmessig karakter. Det originale handler tross alt om hvordan leser 

opplever møtet med et verk. Denne nærheten eller avstanden merkes på grunn av kunnskap 

og erfaring (slik Erik Bjerck Hagen er inne på) men også hvordan forfatteren kan utnytte 

påvirkningen av det originale til sin fordel eller at det blir uoriginalt. Blooms perspektiver er 

viktig for å forstå hvorfor noe litteratur er god og innlemmet i kanon. 

2.3.1 Bjerck Hagens symptomer på kvalitet 
Med boka Litteraturkritikk. En introduksjon (2004) ønsker professor Erik Bjerck Hagen å 

rette fokus mot kritikkens sannhet. Og den er vanskelig. Den kan formes og endres i det 

uendelige. Det som er sikkert er at kritikken vil være til stede så lenge det er en bok å lese.  

 I spørsmålet om boka er god eller dårlig, mener Hagen den personlige opplevelsen er 

et viktig utgangspunkt. “En vellykket kvalitetserfaring er en ideell interaksjon mellom det 

subjektive og det objektive.” (2004, 25), slik er den litterære kvaliteten en hendelse man 

deltar i mellom bøker, forfatter og leser. Hage mener slike estetiske erfaringer består av 

symptomer på kvalitet. Symptomene kan virke “forræderiske” når vi analyserer og begrunner 

litterær kvalitet, og meningene kan slå ut i alle retninger og virke ustabil (2004, 26). Derfor 

må det finnes årsaker til at man begrunner verket som godt. Bjerck Hagen mener det ikke 

finnes én beregning eller gitte måter for hvordan vi angriper og feller estetiske dommer. Det 

finnes ingen prinsipp å følge. Derfor starter han med symptomene (2004, 26). Jeg har valgt å 

presentere symptomene i en forkortet oversikt. Denne oversikten er ikke laget av Erik Bjerck 

Hagen. De syv symptomene er; 1. Fysiske reaksjoner, 2. Beskrivelser av kvalitet, 3. Enighet 

og uenighet, 4. Voksetid og gjenlesing, 5. Boka som identitetsmarkør, 6. Språklige kvaliteter 

og 7. Bokas nærhet og avstand.  

 1. De fysiske reaksjoner handler om hvordan man kan kjenne effekten av den leste 

boka på kroppen. Dette gjenkjennes ofte som ulike sinnstemninger som begeistring, 

likegyldighet, eller avsky. Vi kan le, gråte eller drives av kjedsomhet. Vi kan få gåsehud og 

pusten går fortere. Kroppen kan fortelle oss om det er misnøye, likegyldighet eller begeistring 

man kjenner. Dette er en litterær følsomhet, og krever en viss kunnskap og erfaring for å 
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møte teksten. Derfor kreves en viss selvanalyse eller evne til “introspeksjon” (2004, 27). 

Først da klarer man å skille mellom hva som bør føles og det som faktisk føles. En 

opparbeidet evnen, viser vei til litterær sans eller intuisjon og gjør en kritiker i stand til å 

bedømme litterær kvalitet. Men fysiske reaksjonene alene kan ikke si noen om litterær 

kvalitet, den må spille sammen med de andre symptomene. 

 2. Å beskrive og artikulere de fornemmelsene man opplever, gir en annen 

kvalitetsvurdering. Å begrunne, artikulere og beskrive kan tydeliggjøre de litterære følelsene 

og å se verket som noe godt. Men igjen kan ikke begrunnelsene fungere alene, den må spille 

sammen med de andre symptomene (2004, 28).  

 3. Å ytre noe, vil si at man går fra en privat sfære og inn i en offentlighet. Å drive 

litterær kritikk er aldri noe privat eller et ensomt foretak. Ved å offentliggjøre sine meninger, 

vil man som regel oppleve motstand. Noen er enige, andre legger til noe som kritiker kan ha 

utelatt. Det er viktig å lytte til andre stemmer i det offentlige rom. Stemmene kan navigere 

kritiker i retning av galt eller riktig vurdering av teksten. En bekreftelse på om man har tenkt 

riktig eller ikke. Men som kritiker har man ikke alltid ha rett. Det er en viktig leveregel en 

kritiker (2004, 28).  

 4. Bokas voksetid og gjenlesing er et annet symptom på god litterær kvalitet. God 

litteratur tåler gjenlesing, og blir bedre hver gang det leses. Det betyr ikke at vi skal lese gode 

verker til stadighet, det kan bli kjedelig. Derfor er glemsel en viktig faktor i gjenlesing. Leser 

bli like overrasket hver gang, samtidig som teksten gir en opplevelse av fornyelse. Hvis man 

forsøker å glemme eller misliker verket, vil den kulturelle autoriteten, tradisjonen, likevel “få 

det som den vil.” (2004, 28-29).  

 5. Gode bøker kan spille stor rolle i livene vi lever. De kan påvirke oss som 

mennesker og gjøre oss til de vi er. Som påvirkning, vil den gi støtte, og feste en indre lov for 

hva vi oppfatter som god kvalitet. Det vil være det vi måler annen litteratur opp mot (2004, 

29). Vi kan også oppfatte dette symptomet som en identitetsmarkør for hva som er kvalitet, 

fordi det er personlig. 

 6. Selv om vi kan glemme handlingen og temaet i det vi har lest, kan vi fortsatt ha en 

opplevelse av at verket er godt. Så hva er da godt? Kvaliteten i språket, slik som stil, tone og 

atmosfære? Kort og godt; godt språk. Symptomene på kvalitet her, kan minne om den 

engstelse det er å gå glipp av gode ord eller betydninger (2004, 30).  
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 7. Det intime møtet mellom bok og leser gjør at vi oppdager en annerledeshet. Vi kan 

føle at verket er større enn oss eller at det henvender seg spesielt til oss. Slik kan 

kvalitetsfølelsen vise forskjellene i god og allminnelig litteratur. God litteratur gir en 

fornemmelse av avstand. Alminnelig litteratur er i nærheten eller viser mindre avstand (2004, 

30).  

 Som en oppsummering av disse sju symptomene er det tydelig at affekt eller følelser 

spiller en stor rolle i symptomene på litterær kvalitet for Hagen. Både fordi symptomene er 

subjektive, men også at personlig begrunnelsene for kvalitet gis ut fra følelser. På en slik 

måte vil det å vurdere litteratur være en personlig praksis med en viss litterær sans med 

bakgrunn i kunnskap og erfaring. De sju symptomene fremtrer også som følelser i ulik grad. 

De er synlig som fysiske reaksjoner (1), i beskrivelser om kvalitet (2), om man er enig eller 

uenig i kritikers påstander (3), om glemsel (4), som påvirkning (5), og ikke gå glipp av noe 

(6) eller et intimt møte mellom bok og leser (7). Disse utgjør en personlig dimensjon i 

opplevelsen av kvalitet. De kan virke skreddersydd for hver og en av oss. På en slik måte kan 

ikke litterær kvalitet være objektiv eller føres bevis for. Det kan være vanskelig å synliggjøre 

eller peke på kvalitetssymptomene hos anmelder eller omtaler når det i stor grad dreier seg 

om subjektive opplevelser og reaksjoner. Dette dreier seg i størst grad om symptomene om 

glemsel, påvirkning og det intime møtet mellom bok og leser. 

2.3 Oppsummering: 
De ulike synene på kvalitetsvurdering, og spesielt det affektive kriteriet, viser at Beardsley er 

opptatt av argumentasjonen, Andersen er opptatt av kriteriene, Bloom er opptatt av kanon og 

Bjerck Hagen er opptatt av symptomene. Fellesnevneren for alle, er påstanden om at de 

subjektive reaksjonene og følelser spiller en rolle når vi skal vurdere hvilken kvalitet det 

estetiske har. Det bunner ofte ut i hva slags følelse man har etter endt lesning, hvordan og hva 

slags effekt denne skapte og hvilken reaksjon vi får eller at det har en gjenkjennelse for oss. 

Dette er noe som forsøkes å beskrive sammen med de følelsene som vekkes i oss.  

 Hos Beardsley starter argumentasjonen med hvorfor noe er bedre enn noe annet, og 

hva det er som gjør noe bedre enn noe annet (affective reasons). Hos Andersen handler 

kritikk om å ta i bruk kriterier når vi vurderer og bedømmer, samt bli bevisst på hvilke 
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kriterier som brukes. Hos Bloom vil begrunnelsene for god litteratur være originalitet.   For 13

Hagen handler det i størst grad om hvilke symptomer som gjenkjennes. Det kan derfor være 

viktig å forstå hva en følelse er, fordi  Beardsley, Andersen og Bjerck Hagen beviser at 

affekter eller følelser er en del av kvalitetsvurderingen.  

 Med artikkelen “Å tenke kvalitet” (2012) diskuterer Knut Oterholm og Kjell Ivar Skjerdingstad rammene for 13

litterær kvalitet. Dessuten kartlegges posisjonene i feltet, av de som vurderer skjønnlitteratur. 
Kvalitetsdiskusjonen skiller mellom den aristoteliske og den hverdagslig måten i å tenke kvalitet på. Her kan 
kontekst og situasjon avhenge av verdinormer, interesser og det iboende når det vurderes. Derfor oppfattes 
kvalitet som noe subjektivt (2012, 37). I likhet med Beardsley og nykritikken, oppfatter Oterholm og 
Skjerdingstad det affektive kriteriet som en svakhet, når det argumenteres for kvalitet, fordi kvalitet bør 
oppfattes normativt, enten det fremstilles nøytralt, sarkastisk eller hyllende. Derfor ønsker  Oterholm og 
Skjerdingstad en vending mot en deskriptiv kritikk. Det som kan beskrive hva kritiker velger å vurdere. Men 
like viktig er de elementene som velges bort i vurderingen (Oterholm og Skjerdingstad, 2012).  
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3.0 Det affektive, i psykologiens ærend 

I denne delen er målet å skape en større forståelse av det affektive kriteriet som Beardsley, 

Andersen, Hagen og til dels Bloom mener er relevant for å vurdere kvalitet. Hvor kommer 

følelser fra? Hva er følelser? Ved hjelp av Silvan Tomkins og Antonio Damasios affektteorier 

er det mulig å svare på disse spørsmålene. Til slutt argumenteres det for hvordan denne 

teorien kan knyttes til de affektive kriteriene, og  påstanden om at affekter anvendes i stor 

grad når den gode boka vurderes.   14

 Hvilke organiske forandringer skjer i kroppen når det utløses ulike følelser? Hjertet 

pumper fortere, slik at blodkarene til muskler, hjerte og lunge utvider seg. Det blir mindre 

blod til områdene i mage- og tarm regionen. Kjønnsorganene trekker seg også sammen, og 

den sympatiske delen av nervesystemet øker aktiviteten. Fordi blodkarene i mage- tarm 

regionen får mindre blod, vil det også hemme fordøyelsesprosessen. Vi puster også tyngre, og 

gir lungene økt kapasitet i åndedrett av karbondioksid og oksygen. Disse symptomene kan 

minne om kamp- og flukt teorien. De samme organiske forandringene skjer her (Store 

Medisiske Leksikon, s.v. “følelse”, lest 10.oktober 2015). 

  

3.1 Charles Darwin 
Grunnlaget for affektteorien ble dannet av Charles Darwin. Han oppdaget at mennesket i 

ulike deler av verden dannet de samme motoriske og mimetiske uttrykkene når de opplevde 

følelser. Dette oppdaget Darwin også hos ulike dyrearter. Mennesker og dyr har derfor et sett 

med grunnleggende affekter som er biologisk programmert. Darwin oppdaget også at dette 

synlige muskulære uttrykket hos mennesker og dyr, var en fordel i kampen om å overleve. 

Med disse oppdagelsene skrev han boka On the expression of emotion in man and animal 

(1872). (Rehnman, 2013) 

 Dette kapittelet vil også definere hva som er skillet mellom affekter og følelser. Jeg vil heretter bruke ordet 14

følelser om de ytre fysiske tegnene. Jeg bruker ordet affekt i sammenheng med teoribegrepet til Tomkins og 
Damasio. 
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3.2 Silvan Tomkins 

En pionér innen affektteori, er psykologen og teoretikeren Silvan Tomkins. Han 

videreutviklet affektteorien fra Darwin, og var i hovedsak opptatt av å dele inn menneskets 

affekter i ulike grunnfølelser. Tomkins skille mellom affekt, følelse og emosjon, slik:  

• Affekter utløses av utvendig eller innvendig respons. De er synlig på kroppen. 

• Følelser er å være bevisst over hvilke affekter kroppen viser. 

• Emosjoner er mer komplisert. Den settes sammen av følelse og et minne. Dette kan 

forveksles eller minne om følelser. (The Tomkins Institute, “Nine affects, present at birth, 

combine with life experience to form emotion and personality”, lest 30.9.2015) 

 Ifølge Tomkins er affekter medfødte og hjelper oss i ulike stadier i livet for å kunne 

overleve. Som spedbarn hjelper affekten oss til å gråte, skape kontakt og lære. I voksen alder 

har vi ofte lært oss å kategorisere det vi føler og har laget regler for hvordan vi kan tilegne 

oss flere positive affekter enn negative affekter. Disse reglene kalles “script”. Affekter kan 

kjennes igjen som ulike ansikts- og kroppsuttrykk eller hudforandringer. Disse utløses av 

kroppens nervesystemer, fordi nervene får ulike stimuli. Stimuli registreres i eller utenfor 

kroppen. Det må ofte et objekt til for å utløse stimuli. Enten kan hudkontakt eller en 

opplevelse føre til at nervesystemet reagerer, og utløser en respons som er synlig. Responsen 

måles i liten, middels eller stor grad. Ifølge Tomkins finnes det åtte grunnleggende affekter. 

Disse er:  

1. “Interest–Excitement”  

2. “Enjoyment–Joy”  

3. “Surprise–Startle” 

4. “Distress–Anguish” 

5. “Fear–Terror”.  

6. “Shame–Humiliation” 

7. “Contempt- Humiliation” 

8. “Anger–Rage” 

(Tomkins 1962, 337)
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Den positive affektgruppen er knyttet til hvordan vi oppfatter verden og dets fysiske lovene. 

Den negative affektgruppen er de følelsene vi vil unngå. Den nøytrale affektgruppen rykker 

følelsene tilbake til start eller danner nullpunkt eller nøytralitet (1962, 337). 

 Når en affekt skal måles, gjøres dette ut fra varighet i styrke og intensitet. For 

eksempel kan den positive affektgruppen måles inn i grader av “Interest–Excitement” og 

“Enjoyment–Joy”. Her kan graden av glede, oppleves alt fra å være fornøyd, tilfreds, lykke 

eller en iver leseropplevelse. Kvaliteten i følelsen kan igjen kategoriseres i lyst og ulyst 

prinsippet. Nå lysten styrer atferden vår, vil individet som oftest søke seg mot det som gir 

mest lyst, og unngå ulyst. Dette er også forbundet med det å overleve (The Tomkins Institute, 

“Affects evolved as the system of motivation for human beings”, lest 10.10.2015).  15

3.3 Antonio R. Damasio   

Antonio R. Damasio er professor i nevrologi, ved universitetet i Sør - California. Han har 

skrevet bøker om emosjoner og følelser, og deres ulike roller, i bøker som Descartes 

feiltakelser (2001) og Følelsen av hva som skjer (2002). I boka På leting etter Spinoza. 

Glede, sorg og den følende hjernen (2004) danner Damasio et viktig skille i teorien mellom 

følelser, affekter og emosjoner og settes disse i sammenheng med den historiske evolusjonen 

(Sletvold, 2006). 

 Ifølge Damasio kommer emosjonene før følelsen. Dette er fordi alle levende 

organismer blir født med automatiske mekanismer som hjelper til med å løse et problem uten 

resonnering (2004, 31).  Damasio skriver at “Emosjoner utspiller seg i kroppens teater. 

Følelsene utspiller seg i sinnets teater” (2004, 29), og slik er emosjoner primære reaksjoner, 

og følelser er kognitiv behandling av reaksjonene på et høyere nivå- altså i hjernen. Derfor vil 

emosjoner være grunnlaget for de følelsene vi har. Til forskjell fra Tomkins skiller ikke 

Damasio mellom følelser og affekter. De er det samme. For å kunne forstå hva Damasio vil 

med følelser, må det avdekkes hva emosjoner er:   

 Professorene Ole André Solbakken og Jon Trygve Monsen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved 15

Universitetet i Oslo, har i gjennom forskning på psykiske forstyrrelser, kommet frem til at affekter, som 
terapimodell, kan systematiseres som affektintegrasjon eller affektbevissthetsmodellen (ABT). Dette handler om 
å integrere affekt, kognisjon eller tankemønster og atferd  under terapi og behandling. Solbakken og Monsen 
jobbet videre med Silvan Tomkins studier av affekten. (Monsen, 2013)
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Emosjoner deles inn i fem stadier, og kan visualiseres som et tre. I den laveste delen (1), 

stammen til treet, ligger stoffskifteprosessene i kroppen. Disse kan være kjemiske eller 

mekaniske reflekser. I neste nivå (2), hvor stammen forgrener seg, kalt mellomnivå, bringes 

det inn smerte- og behag-atferd. I tredje nivå (3), i grenene, finnes driftene og motivasjonen 

vår. Disse drives av appetitt og begjær. I nest øverste nivå (4), finnes de egentlige 

emosjonene, og er automatiserte. Vi finner de som glede, sorg, frykt, stolthet, skam og 

sympati. Øverst i treets (5), i bladene, finnes følelsene. Et eksempel på en slik inndelingen 

kan være å gråte. Det stadiet som handler om gråt og hulking (2), er aktivert allerede fra 

fødsel av. Hva vi gråter for, endrer seg med våre erfaringer i livet. Emosjoner forstås derfor 

som en utviklingsprosess, hvor vi som voksne personer utvikler kompliserte kombinasjoner 

av et register med ulike emosjoner som utløser følelser (2004, 31- 44).  

 Emosjoner deles inn i bakgrunnsemosjoner, primæremosjoner og sosiologiske 

emosjoner. Damasion kaller de for egentlige emosjoner. Bakgrunnsemosjoner er emosjoner vi 

ikke legger merke til i vår egen atferd. Primære emosjoner er frykt, sinne, avsky, 

overraskelse, tristhet og lykke (noe likt med Tomkins), og er lett å identifisere i mange 

kulturer (likt med Darwin). Sosiale emosjoner oppfatter vi som sympati, forlegenhet, skam og 

skyldfølelse, stolthet, sjalusi, misunnelse, takknemlighet, beundring, indignasjon og forakt. 

Damasio mener disse emosjonene har en “russisk dukke” prinsipp (2004, 37). Det vil si at de 

enkle reaksjonen er “kapslet” inn i de mer komplekse reaksjonene og er inkorporert i 

hverandre.   

 Hva er da en følelse? Vi flytter oss fra kroppens store deler, og over til hjernen. 

Følelser er persepsjoner eller sanseoppfatninger som oppstår i hjernens kroppskart, og jobber 

for å oppnå behag eller likevekt (2004, 77-80). Slik kan vi forstå at følelser er uttrykk for 

menneskelig trivsel eller fortvilelse, som i en sinnstilstand. Følelser er også viktig i sosiale 

relasjoner. Enten som tilknytning eller som reproduksjon. Følelser spiller derfor stor rolle i 

det sosiale livet, fordi forholdet mellom emosjoner og følelser påvirker også den etiske 

atferden vår. Følelser og appetittvekkerne, fra trinnet om drifter og motivasjon (3), sammen 

med emosjoner, viser seg også å være viktig i samspillet med andre mennesker og den sosiale 

atferden. 

 Ifølge Damasio er også følelser egentlige emosjoner, og nødvendige og 

grunnleggende for å kunne regulere reaksjonene i kroppen vår (2204, 159). Følelser fremstår 
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som nyanser, i alt fra smerte til lykksalighet (i likhet med Tomkins grader av affekt). Hvis vi 

uttrykker nyanser av at en bok er bra eller dårlig, beskriver vi den affektive følelse, uansett 

hvor subtil eller spissfindige sinnsbevegelsen er. Selv det å misbruke eller å misforstå 

følelsene, henviser til en vag følelse om at vi tror eller godtar et visst synspunkt. Årsaken til 

dette er at å tro eller å godta, “får en viss emosjonen til å inntreffe.”. Konklusjonen for 

Damasio er at ingen objekter forblir nøytrale sammen med emosjoner eller følelser. Det vil si 

at det er en “medfødt plan” å reagerer på objekter med emosjoner og følelser. Uansett hvor 

svake eller sterke, matte eller klare de er. (2004, 84-85). 

3.4 Sammendrag 
Nå har vi beveget oss inn i et felt som er langt unna det litterære. Derfor må vi huske på hva 

oppgaven primært handler om. I innledningen av oppgaven stilles spørsmålet hvordan det 

affektive kriteriet uttrykkes, anvendes eller forvaltes hos bokbloggere og kritikere, og i 

hvilken grad det affektive kriteriet anvendes når kritikere og bokbloggere beskriver den gode 

boka. Nå har vi fått svar på hva en følelse er: Hos Tomkins er det først og fremst affekter som 

er viktig å klassifisere i grupper, hvor affektgruppene igjen kan graderes etter lyst og ulyst 

prinsippet. I motsetning til Tomkins mener Damasio at følelser er en sinnstilstand som 

oppfører seg som et emosjonelt kart. Dette kartet visualiserer han som et tre, hvor noen 

emosjonene er mer framtredende enn andre, og kan ligne “russisk dukke”- prisippet. De enkle 

følelsene er kapslet inn i mer kompliserte følelser. Å forstå hva følelser er, handler derfor om 

å vite at emosjonene ligger bak følelsene. I likhet med Tomkins mener Damasio at følelser 

kan graderes i styrke og intensitet, slik lagene i emosjonene til Damasio er vist. Følelsene er 

viktigst fordi de potensielt kan måles og kategoriseres, og slik kan både vi selv og mennesker 

vi samhandler med registere hva vi føler. Hensikten med affektteoriene er et forsøk i forstå 

hva følelser er, hvor de kommer fra og hva de gjør. Dette kan skape en nærhet og 

gjenkjennelse i hvordan det affektive kriteriet vurderes, og gi en større forståelse av hvorfor 

følelser er involvert i de estetiske møtene. 

 Ifølge Beardsley er affekter ulike psykologiske responser som kan gi en vanlig 

emosjonell respons eller sterk emosjonell respons. Affektene er derimot ikke målbare for å 

kunne si noe singulært i vurderingen av god litteratur. Selv oppfatter Beardsley affekter som 
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ulike nytelser (pleasures), og derfor psykologiske effekter. Når vi forklarer hva vi liker og 

hvorfor vi liker noe, beskriver vi og fører begrunnelsen derfor tilbake i “objective reasons”. 

Andersen mener at det affektive kriteriet opptrer som konklusjon sammen med vurderingene 

for kvaliteten i verket, og derfor kan “affektasjon” oppfattet som en del av en konklusjon. 

Hagen oppfatter at symptomer er tegn på kvalitet, mens Bloom mener følelser som angst og 

opplevelse av originalitet kan være en indikator når noe har kvalitet.  

 Felles for begge affektteoriene er at det må skje en berøring eller et møte med et 

objekt for å kunne utløse følelser, som igjen vil skape en følelsesreaksjon eller effekt. I en 

vurdering av Tomkins og Damasions prinsipper for hva som er affekter, opp mot Beardsley, 

Andersen, Hagen og Bloom ulike syn på affektive kriterier, vil det være mulig å anta at 

følelser, subjektive responser og leseopplevelser har betydning i møtet mellom mennesket og 

et estetisk objekt. 
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4.0 Metode 

Denne oppgaven består av utvalgte anmeldelser og omtaler gjort av kritiker og bokblogger. 

Disse vil analyseres med størst vekt på det affektive kriteriet. Slik kan det vurderes hvordan 

kritikere og bokbloggere anmelder og omtaler de gode bøkene. Det vil også vurderes om det 

affektive kriteriet anvendes eller ikke.  

 I analysen vil anmeldelsene eller omtalene vurdere romanene som positiv, nøytral 

eller negativ. Indikasjon på dette kan være bruk av adjektiv, superlativ eller panegyrikk og 

slakt. Videre vil analysen gradere anvendelsen av det affektive kriteriet i liten, middels eller 

stor grad. Er det affektive kriteriet anvendt i liten grad, vil det være vurdert i få eller ingen 

kriterier. Er det affektive kriteriet vurdert i middels grad, opptrer kriteriet sammen med to 

eller flere kriterier. Er det affektive kriteriet vurdert i stor grad, vil kriteriet være anvendt i de 

fleste eller alle kriteriene. I analysen vil Per Thomas Andersens kriterier for kritikk være 

sentral. I drøftelsen trekkes Beardsley, Bjerck Hagen, Damasio og Tomkins inn for å belyse 

de viktigste funnene i analysen. 

 Jeg har valgt ut norske kritikere som er knyttet til dagspressen. Dette ga et begrenset 

søk i Atekst/ Retriever. Anmeldelsen i dagspressen måtte ha en sammenheng med prisvinner. 

Det endelige utvalget er derfor basert på de avisene som har anmeldt prisvinnerboken. Jeg har 

forsøkt å vise bredde i den utvalgte dagspressen. Dette kan potensielt gi et mangfold i 

hvordan det affektive kriteriet (og andre kriterier) er anvendt i anmeldelsene, og hvorvidt det 

er anvendt i det hele tatt. Det er likevel tre aviser som går igjen i analysen. NRK, Aftenposten 

og Dagsavisen presentert i to ulike vurderinger. Ironisk nok er det VG som har hatt bredest 

utvalg av anmeldelser fra 2014, selv om avisen meldte kutt i antall anmeldelser samme år.  

 Når det gjelder utvelgelsen av bokbloggere, var premissene det sammen som for 

kritikere. Bokbloggere ble sortert i nettsøk basert på prisvinnerboken. Her var mangfoldet 

noe begrenset. Det er derfor gjensyn med bokbloggere i noen av analysen. En endelig 

utvelgelse ble subjektiv. Omtalene med en vurdering av boka ble prioritert foran de omtalene 

med sammendrag fra forlag. 
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5.0 Svøm med dem som drukner av Lars 
Mytting.  

Boka er vinner av Bokhandlerprisen 2014. Den ble delt ut 25.11.2014. Denne bokprisen er en 

demokratisk avstemning blant de ansatte i bokhandlene rundt i Norge. Det finnes derfor ingen 

begrunnelse fra jury. 

 Boka handler om Edvard Hirifjell. Han vokser opp på gården i Saksum, sammen med 

sin stumme bestefar, Sverre. Etter Sverres død, finner Edvard et gammelt brev. Brevet har 

informasjon som skaper ringvirkninger i Edvards liv. Det eskalerer i handling, motiv og 

mystikk i å finne årsaken til omstendighetene rundt familien reise til Frankrike, sommeren 

1971, som førte til foreldrenes plutselige død i skogene ved Authuille (Mytting, 2014). 

  

5.1 Sindre Hovdenakk, VG 
Sindre Hovdenakk sin anmeldelsen er skrevet 26.11.2014 (Hovdenakk, 2014). Det kognitive 

kriteriet tas i bruk når Hovdenakk vurderer Myttings evner og kunnskap om gårdsarbeid og 

trevirke. I slutten av anmeldelsen mener Hovdenakk at “Lars Mytting er best når han skriver 

om nære, håndgripelige og tette ting, som for eksempel gårdsarbeid og vær.”. Ut over dette er 

vurderingene av det kognitive kriteriet positive, og det affektive kriteriet anvendes i liten 

grad. 

 Det genetiske kriteriet tas i bruk når Hovdenakk vurderer en sammenlikning av 

Myttings tidligere bok, Hel ved (2011). Her skriver Hovdenakk:  

 Lars Mytting er best når han skriver om nære, håndgripelige og tette ting, som for eksempel  
 gårdsarbeid og vær. Men aller best er forfatteren av megasuksessen «Hel ved» når han skriver om  
 nettopp trær og skog. Flammebjørk og og valnøtt spiller en helt sentral rolle i denne boken.”.  
 (Hovdenakk, 2014) 

Det er uklart om Hovdenakk mener “megasuksessen” av Hel ved er bedre enn Svøm med dem 

som drukner. Her må vurderingen om “aller best” indikerer at å skrive om “trær og skog” er 

noe Mytting er “aller best” på, selv om Hovdenakk også hevder at Mytting er “best” når han 

skriver “om nære, håndgripelige og tette ting,”, slik det er vurdert i det kognitive kriteriet. 
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Vurderingene som er gjort av det genetiske kriteriet er nøytrale, og det affektive kriteriet 

anvendes i liten grad.   

 Det estetiske kriteriet, kompleksitet, tas i bruk for å vurdere Hovdenakk sin 

tolkningen av romanen. Den er enkel og satt i stikkordsform: “Det handler om hemmelige 

familiehistorier, død, fortrengning, halvsannheter og søken etter tilhørighet.”. Vurderingene 

som er gjort av det estetiske kriteriet er få, og nøytrale, og det affektive kriteriet er anvendt i 

liten grad.  

 Integritet tas i bruk for å vurderer hva Hovdenakk skriver om helheten i romanen. Han 

skriver:  

 «Svøm med dem som drukner» er en ganske velskrevet, interessant og til tider spennende roman, som 
 helt sikkert vil treffe mange lesere denne bokhøsten. Men den er også en type roman som peker mer 
 tilbake enn fremover, for Mytting driver langt på vei og siterer både grunnmotiver og fortellergrep fra 
 andre forfattere. (Hovdenakk, 2014)  

Den helhetlige vurderingen handler om at den er “velskrevet, interessant og til tider 

spennende”, men at romanen viser til mer historie enn framtid. Hovdenakk har derimot ikke 

vurdert denne helheten opp mot delene i romanen. Her er også leseopplevelsen vurder, fordi 

Hovdenakk mener romanen til tider er “spennende.”. Det genetiske kriteriet og kriteriet om 

intensitet vurderes også, når Hovdenakk mener “grunnmotiver og fortellergrep” er “sitert” fra 

andre forfattere. Vurderingene som er gjort av kriteriet om integritet er negative, og det 

affektive kriteriet er anvendt.  

 Intensitet tas i bruk for å vurdere den tekstlige kvaliteten. Her påpeker Hovdenakk 

først at “virkemidler som gamle brev og dokumenter, etterlatte kjoler eller låser og nøkler” er 

tatt i bruk for å få “intrigene til å gå opp.”. Dette får handlingen til å virke “i overkant 

forutsigbart”. Dessuten går tankene “litt for ofte til Lars Saabye Christensens «Halvbroren», 

eller for den saks skyld til enkelte av Roy Jacobsens romaner.”. Her mener Hovdenakk at de 

litterære forbilder er “uinteressante” og de indirekte sitatene blir “for mange”. Dette er også 

en vurdering av det genetiske kriteriet, fordi han sammenlikner Mytting med andre forfattere. 

Ifølge Hovdenakk er også virkemidlene “unødvendige melodramatiske” og “eksempler på 

språklige plattheter.”. Dette er også en vurdering av Hovdenakk sin leseopplevelse, fordi 

vurderingen av virkemidlene er “unødvendige”. Vurderingene som er gjort av det estetiske 

kriteriet om intensitet er negative, og det affektive kriteriet er anvendt.  
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 Det affektive kriteriet tas i bruk for å vurdere Hovdenakk sin opplevelse av romanen. 

Han oppsummerer dette slik: “Neste gang håper jeg derfor at Mytting høvler vekk all 

overtydelig symbolisme og går rett til kjernen.”. Dette viser en sammenheng i vurderingene 

som er gjort. Det genetiske er vurdert negativt, fordi “tankene går litt for ofte til” andre 

forfatteres virkemidler, som det også blir for “mange” av. Vurderingene som er gjort av det de 

estetiske kriteriene er negative fordi virkemidlene er “melodramatiske” og “unødvendige”. 

Vurderingene som er gjort av det affektive kriteriet er negative og anvendes i middels grad. 

5.2 Rune Hallheim, Aftenposten 
Rune Hallheim sin anmeldelse er skrevet 5.9.2014 (Hallheim, 2014). Det kognitive kriteriet 

tas i bruk når Hallheim vurdere Myttings kunnskap om det “manuelle arbeidet” i romanen. 

Hallheim skriver:  

 Og denne romanen kan gjerne lese som en oppfølger som henter frem verktøy og teknikker,  
 arbeidsprosesser og snedige håndgrep, men ikke minst priser den intelligensen som ligger gjemt i  
 arbeidet. Slitet er ganske flittig skildret i norsk skjønnlitteratur, fra Hamsun til Uppdal til Per Petterson, 
 men dette er noe annet. Dette er en lovprising av kultiveringsarbeid og skarpslipt verktøy og et løft og 
 en statusheving som er høyst betimelig i et land der man tror at smarttelefonen er det lureste  
 menneskeheten har frembrakt. (Hallheim, 2014) 

Hallheims vurdering handler i stor grad om hvordan Mytting “priser den intelligensen som 

ligger gjemt i arbeidet.”. Hallheim syns å mene at dette “slitet” er bedre skildret hos Mytting 

enn hos forfattere som Knut Hamsun, Kristoffer Uppdal og Per Petterson. Dette beskrives 

som en “lovprising”. Dette er også en vurdering av det genetiske kriteriet, når Myttings 

beskrivelsene er bedre enn andre forfattere. “Lovprisingen” av “kultiveringsarbeid og 

skarpslipt verktøy” er også en anvendelse av det affektive kriteriet, som en leseopplevelse. 

Vurderingene som er gjort av det kognitive kriteriet er positive, og det affektive kriteriet 

anvendes.  

 Det genetiske kriteriet tas i bruk når Hallheim knytter Svøm med dem som drukner til 

Myttings foregående bøker, slik som Hel ved (2011) og Hestekrefter (2006). Romanen 

knyttes også til å være en “oppvekstsroman”. Slik vi har lest om vurderingene i det kognitive 

kriteriet, gir også Mytting en bedre skildring enn Knut Hamsun, Kristoffer Uppdal og Per 
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Petterson. Ut over dette er ikke romanen vurdert med andre romaner. Vurderingene av det 

genetiske er positive, og det affektive kriteriet anvendes i liten grad. 

 Kriteriet om kompleksitet tas ikke i bruk. Hallheim har derfor utelukket en vurdering 

av tema og tolking i romanen.  

 Det estetiske kriteriet, integritet, tas i bruk for å vurdere delene og helheten i romanen. 

Hallheim uttrykker dette slik:  

 Den episke romanen sliter alltid med sin forutsigbarhet, med dramaturgien som bestiller neste påfunn 
 fra forfatteren. Denne boken er så velsignet velskrevet at selv de mest vidløftige vendinger blir logiske 
 og akseptable milestener i en kronglete historie. Dypsindig er det ikke, men skarpt nok sett til at  
 verden, og særlig den delen av den som befinner seg i Gudbrandsdalen, trer frem som et tydelig og 
 troverdig dikterunivers. (Hallheim 2014) 

Her påpeker Hallheim at den episke romanen “alltid sliter med sin forutsigbarhet” men fordi 

denne romanen er “så velsignet godt velskrevet”, blir de “vidløftige vendingene” både 

“logiske og akseptable i en kronglete historie.”. Som en helhet, fremstår romanen som et 

“troverdig dikterunivers”, selv om den riktignok ikke er “dypsindig”. Dette begrunnes med at 

Gudbrandsdalen har en sentral plass for handlingen i romanen. For Hallheim er også helheten 

god, selv om historien kan virke “kronglete” skrevet. Leseopplevelse til Hallheim er også 

vurdert, fordi han opplever romanen “troverdig”. Vurderingene som er gjort av det genetiske 

kriteriet er positive, og det affektive kriteriet anvendes. 

 Kriteriet om intensitet tas i bruk når Hallheim vurderer Myttings avstand til egen 

tekst, fordi det er en oppvekstroman. Dette er også en vurdering av det genetiske kriteriet for 

å sammenlikne hvor nære romanens historie er knyttet til Myttings “egen biografi.”. Bortsett 

fra dette har Hallheim i liten grad vurdert kvaliteten i teksten. Det oppfattes gjerne som 

“lovprising”, “troverdig dikterunivers” eller at “historien er fantastisk”, som er en vurdering 

av hans leseopplevelse. Vurderingen som er gjort av kriteriet om intensitet er positive, og det 

affektive kriteriet anvendes.  

 Det affektive kriteriet tas i bruk når Hallheim vurdere sin egen leseopplevelse om 

romanen. Her mener Hallheim at Mytting har “skrevet noe som sannsynligvis er årets mest 

medrivende roman”. Det affektive kriteriet anvendes også sammen med det kognitive 

kriteriet og kriteriene om integritet og intensitet. Hallheim mener romanen er en “lovprising” 

av det manuelle arbeidet, samt at det er et “troverdig dikterunivers”. Vurderingene som er 

gjort av det affektive kriteriet er derfor positive og anvendes i stor grad. 
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5.3 Oppsummering av kritikk fra dagspresse 
Anmeldelsene til Hovdenakk viser at det affektive kriteriet anvendes for å begrunne de 

negative vurderingene av romanen. Disse er i størst grad vurdert sammen med det estetiske 

kriteriet, hvor de negative vurderingene som er gjort om virkemidler, er utslagsgivende. De 

fremstår som uoriginale og kan gjenkjennes hos andre forfattere. Vurderingene som er gjort 

av et affektive kriteriet anvendes i middels grad, og tas i bruk for å beskrive og begrunne 

hvorfor han mener romanen ikke er god. 

 Anmeldelsen til Hallheim viser at han er svært begeistret for romanen. Dette er synlig 

fordi vurderingene av det affektive kriteriet anvendes i stor grad. Panegyri eller sterk ros tas 

også i bruk. Et eksempel her er at Hallheim mener Mytting har “skrevet noe som 

sannsynligvis er årets mest medrivende roman”. 

  

5.4 Tines sin blogg 
Tine Sundal skriver sin omtale 12.10.2014 (Tine sin blogg, 2014). Det genetiske kriteriet tas i 

bruk når Sundal vurderer sjangeren til romanen. Her skriver Sundal at romanen er “fylt med 

spenning og mysterier at det nærmest kan minne om en krim.”. Hun skriver også at “et lite 

mysterium folder seg sakte ut. Dette blir etterhvert ganske så spennende”. Her er også 

leseopplevelsen vurdert fordi romanen blir “spennende”. Ut over dette gir Sundal ingen 

videre beskrivelser av romanen som krimsjanger eller en sammenlikning med andre romanen. 

Vurderingene som er gjort av det genetiske kriteriet er positive, og det affektive kriteriet 

anvendes.  

 Det estetiske kriteriet, integritet, tas i bruk når Sundal vurderer hvilke deler av 

romanen hun likte godt. Hun beskriver dette slik: “Jeg likte spesielt godt det som hadde 

handling på Shetland, og måten hans nye bekjentskap lærte ham å kle seg og (te seg) som en 

ekte engelsk aristokrat. Alle baller som var kastet opp ble tatt pent ned igjen, og mysteriet 

fikk sin løsning, ikke den jeg hadde forventet meg, heldigvis.”. Her legger Sundal mest vekt 

på delene i romanen. Men hun oppfatter også at romanen har en helhet over seg ved at “baller 

som kastet opp ble tatt pent ned igjen”. Vurderingene som er gjort av kriteriet om intensitet er 

positive, og det affektive kriteriet anvendes i liten grad.  
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 Kriteriet om intensitet tas i bruk når Sundal vurder språket i romanen. Dette beskrives 

som “sårt og vakkert” og “påvirker” henne. Dessuten er skildringene så “levende” at det 

“ikke er vanskelig å føle at du er med der det skjer.”. Dette er også en vurdering av Sundals 

leseopplevelse av romanen. Vurderingene som er gjort av kriteriet om intensitet er positive og 

det affektive kriteriet anvendes i middels grad. 

 Det affektive kriteriet tas i bruk når Sundal vurderer sin opplevelse av romanen. Dette 

uttrykkes tydelig i fet tekst, som også er siste ord i omtalen: “…en bok jeg ikke nøler med å 

anbefale videre.”. Sundal sin opplevelse av romanen er også vurdert i innledningen: “Dette 

er en historie, rørende og vakker som den nydeligste roman…”. Et annet element som 

forsterker det positive vurderingen til Sundal, er bruk av superlativet “nydeligste”. Hun viser 

også tegn til følelser når hun beskriver hvordan boka føltes på kroppen: “språket er så sårt og 

vakkert at jeg puster dypt og fornøyd når jeg leser.”. De vurderingene som er gjort av det 

affektive kriteriene anvendes også sammen med vurderingene av det genetiske kriteriet og 

kriteriene om intensitet. I vurderingene av tekstens kvalitet, kriteriet om intensitet, vurderes 

dette som “sårt og vakkert”. Vurderingene som er gjort av det affektive kriteriet er positive og 

det anvendes i stor grad. 

  Sundal har utelukket ev vurdering av både det kognitive kriteriet og kriteriet om 

kompleksitet, noe som vil si at  kunnskapen til forfatteren i romanen og mulighetene for 

tolkning av tema ikke er vurdert. 

5.5 Rose-Maries litteratur- og filmblogg 
Rose-Marie Christiansen skriver sin omtale 11.12.2014 (Christiansen, 2014 b). Det genetiske 

kriteriet tas i bruk når Christiansen vurderer Myttings tidligere romaner Hel ved (20011) og 

Hestekrefter (2006). Hun omtaler Hel ved som en “salgssuksessen”, og er den eneste som har 

omtalt Svøm med dem som drukner etter tildelingen av Bokhandlerprisen. Ut over dette er 

vurderingene av det genetiske kriteriet nøytrale, og det affektive kriteriet anvendes i liten 

grad.   

 Det estetiske kriteriet, integritet, tas i bruk for å vurdere hvordan helheten og delene 

fungerer sammen i romanen. Hos Christiansen er det slutten som “reddet rett og slett boka”. 

Her kommer det ikke klart fram hva som reddet slutten, men hun skriver at “Løsningen som 
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serveres til slutt var noe av det mest fascinerende med hele boka, slik jeg opplevde dette. 

Slutten overrasket meg.”. Her er også leseopplevelsen vurdert, fordi slutten “fascinerte” 

henne. De vurderingene som er gjort av kriteriet om integritet er positive, og det affektive 

kriteriet anvendes.  

 Intensitet tas i bruks når Christiansen vurderer de tekstlige kvalitetene i romanene. 

Her “opplevde” hun fremdriften som “langsom og langdryg.”. Dessuten er noen av 

sekvensene “nesten på grensen til det kjedelige.”. Dette er også en vurdering av 

leseropplevelsen. Hun uttrykker dette slik: “Det blir for mange ord og omstendelige 

forklaringer. Lite eller ingenting overlates til leserens fantasi. En del svulstigheter irriterte 

meg dessuten underveis.”. Christiansen misliker også at “alt blir forklart i detalj.”. Hun 

skriver også at som leser liker hun “antydningens kunst og at det er noe undertekst igjen som 

jeg kan tolke. Jeg misliker at alt blir forklart i detalj.”. Det vil si at tolkningen av romanen 

ikke er vurdert. Dette er også en vurdering av Christiansens leseopplevelse. Dette er fordi 

“detaljene” i romanen ødelegger for mulighetene til å tolke teksten. Vurderingene som er 

gjort av kriteriet om intensitet er derfor negative og det affektive kriteriet anvendes. 

 Det affektive kriteriet tas i bruk når Christiansen vurderer egen leseropplevelse av 

romanen. Lesegleden ble “ødelagt, og dette gjorde boka til bare en nokså middels 

opplevelse.”. Det affektive kriteriet anvendes i alle kriteriene, unntatt i det genetiske kriteriet. 

Vurderingene som er gjort i kriteriet om integritet handler om at slutten reddet romanen. I 

kriteriet om intensitet handler vurderingene om at de detaljerte beskrivelser ikke gir 

Christiansen mulighet til å tolke romanen. Det affektive kriteriet er negativt vurdert, og 

anvendes i stor grad. 

 Christiansen har utelater en vurderinger av det kognitive kriteriet og kriteriet om 

kompleksitet. Dette vi si at i likhet med Sundal utelukker Christiansen en vurdering av 

kunnskapen til forfatteren i romanen og mulighetene for tolkning av tema. 
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5.6 Oppsummering av bokbloggernes omtaler 

Sundal har i stor grad vurdert ut fra det affektive kriteriet, fordi dette kriteriet også anvendes 

med de andre kriteriene. Hun beskriver dessuten hvordan lesningen føltes fysisk på kroppen. 

Hun “pustet dypt og fornøyd”. Sundal har tydelig en positiv leseropplevelse, og dette 

anvendes i stor grad når hun vurderer hva som er en god roman. 

 I Christiansen sin omtale anvendes det affektive kriteriet, fordi hun beskriver og 

tydeliggjør sine subjektive reaksjoner om romanen. Dette er mest synlig i vurderingen av de 

estetiske kriteriene, og hvordan det er «irriterende at alt blir forklart ned i minste detalj». Det 

er tydelig at det affektive kriteriet ligger til grunn for den negative vurderingen. Dette 

anvendes når hun tar i bruk leseropplevelsen for å beskrive hva som er en dårlig roman. 
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6.0 Vinternoveller av Ingvild Hedeman Rishøi 

Vinternoveller deles inn i tre små historier. I første novelle er mor og datter på vei hjem fra 

barnehagen. Datteren har tisset på seg. Skal moren bruke de seksti kronene hun har til 

rådighet til å hjelpe en uteligger, kjøpe ny truse til datteren eller å ta bussen hjem? I andre 

novellen står Thomas i  butikken og skal kjøpe ny pute til sønnen som kommer på besøk til 

helgen. Men hva slags pute bør han velge? Valgene er så mange og betjeningen stiller 

spørsmål han ikke kan svare på. Den sosiale angsten kryper inn i kroppen og manøvrerer 

Thomas ut av butikken og ut i gatas tomrom. I den siste novellen forsøker storesøster 

Rebekka å ta seg til en hytte sammen med søsknene Mikael og Mia. De reiser vekk fra 

barnevernet og en mor som ikke kan ta vare på seg selv eller barna. Det er kveld. Det er 

vinter. Snøen gjør det vanskelig å ta seg frem på små bein i en vei som ikke er brøyta (Rishøi, 

2014). 

6.1 Juryens begrunnelse, Kritikerprisen 
Prisen ble delt ut 5.3.2015 (Kritikerlaget, 2014 b). Det kognitive kriteriet tas i bruk når juryen 

vurderer Rishøis kunnskap om Vinternoveller. Her mener jury at Rishøi sine noveller 

beskriver og synliggjør “skyggesiden”av det “velsmurte Olje-Norge”. Men Rishøi har også et 

“sjeldent godt blikk for det mellommenneskelige,” og et “språklig særpreg.”. Vurderingene 

som er gjort av det kognitive kriteriet er positive, og det affektive kriteriet anvendes i liten 

grad. 

 Det genetiske kriteriet tas i bruk når jury vurderer at Rishøi på “ganske få år etablert 

seg med et av de sterkeste forfatterskapene i sin generasjon.”. Hun fikk også Brageprisen for 

Vinternoveller i 2014, og er nominert til “flere andre priser.”. Vurderingene som er gjort av 

det genetiske kriteriet er nøytrale, og det affektive kriteriet anvendes i liten grad. 

 Det estetiske kriteriet, kompleksitet, tas i bruk når jury vurderer tema i novellen. Her 

trekker juryen fram “Menneskers kamp for å være gode, og erfaringen av egen 

tilkortkommenhet, er velkjente litterære tema,…”. Dessuten gjør Rishøi “den norske 
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fattigdommen og den hjemlige sosiale nøden synlig i sine historier.”. Vurderingene som er 

gjort av det estetiske kriteriet er positive, og det affektive kriteriet anvendes i liten grad. 

 Integritet tas i bruk når jury vurderer helheten og delene i novellene. Her legges det 

mest vekt på helheten. Juryen oppfatter at “Det er kaldt i de tre novellene, men det er også 

mye varme.”, menneskene “vil så godt, og gjør sitt beste, men erfarer at til og med deres 

beste ikke er godt nok.”. Dette henger også sammen med at novellen består av mennesker 

som “faktisk ikke har fått være med på det fantastiske norske velstandseventyret.”. I 

novellene får enkeltmenneskene også uventet hjelp utenfra, noe som gjør at de “små, gode 

handlingene har stor, uvurderlig betydning.”. Vurderingene som er gjort av kriteriet om 

integritet er positive, og det affektive kriteriet anvendes i liten grad. 

 Intensitet tas i bruk når jury vurderer tekstkvaliteten i novellene. Her vurderer jury 

flere sider. Først handler det om Rishøis språk, som har et “særpreg”. Setningene preges av 

en “nøkternhet, presisjon og poetisk hverdagslighet. Det gjør teksten akutt virkelig, akutt 

nåtidige.”. Når det gjelder de ulike perspektivene i novellene, mener juryen Rishøi viser 

karakterene “på like fot” og er “utpreget empatisk”. Juryen beskriver også Rishøi som en 

“utpreget stilist”, i måten hun bruker hverdagsspråket på. Det er “kløktige grep” og 

“presisjon”, og hun bruker “få ord” for å fortelle om “konkrete, fysiske situasjoner og all den 

emosjonelle ladningen menneskene i dem bringer med seg.”. Vurderingene som er gjort av 

kriteriet om intensitet er positive, og det affektive kriteriet anvendes i liten grad. 

 Det affektive kriteriet tas i bruk for å vurdere leseropplevelsen i romanen. Her 

begrunner juryen først og fremst leseopplevelsen som noe allment, fordi novellene “treffer 

noe i oss.”. Likevel gir gjenkjennelsen av tema størst utslag. Dette begrunnes slik: 

 I en tid hvor det kan synes som om skepsis og mistro mellom menneskene er økende, at forskjellene 
 mellom oss blir tydeligere, minner Rishøis noveller om det som forener, om det vi deler. Vi vil det  
 gode. Det er ikke lett. Det er så vanskelig at det hender vi ikke greier det. Og når det skjer, da kan vi 
 tørre å håpe at det finnes noen der, som kan hjelpe. At det finnes en utstrakt hånd, et åpent hjerte, noen 
 som ser. (Kritikerlaget, 2014 b) 

Temaet i novellene til Rishøi se ut til å ha stor betydning i vurdering av det affektive kriteriet. 

Novellene “minner” leser på at forskjellene i samfunnet er “økende”, mennesket “vil det 

gode” og vi tør håpe på at noen kan “hjelpe”. De vurderingene som er gjort av det affektive 

kriteriet er positive, men anvendes i liten grad.  
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6.2 Bernhard Ellefsen, Morgenbladet 

Bernhard Ellefsen har skrevet anmeldelsen sin 17.1.2014 (Ellefsen, 2014). Det kognitive 

kriteriet tas i bruk for å vurdere Rishøi sin kunnskap om de menneskelige relasjonene i 

prosaen. Ellefsen åpner anmeldelsen med en analogi om at litteraturen gir en erfaring, som 

“ellers er utilgjengelig for oss.”. Men å “lese om et annet menneske er ikke det samme som å 

gjøre seg egne erfaringer.”. Det skapes heller en “avstand” som gir leser plass til “å tenke, 

bryne på sin egne personlighet og sine egne begrensninger på en annen, på noe annet.”. Her 

vurderes det kognitive kriteriet fra to sider. På den ene siden kan erfaringene hjelper til å 

forstå, og bringe fram sympatien. På en annen siden mener Ellefsen at å lese om erfaringene 

ikke bidrar til noe annet enn en “avstand”. Da kan vi reflektere over egen “personlighet” og 

“begrensninger” om hva vi erfarer og ikke erfarer. Ut ifra dette er vurderingene av det 

kognitive kriteriet nøytrale, og det affektive kriteriet anvendes i liten grad.  

 Det genetiske kriteriet tas i bruk for å vurdere sammenlikningen med andre forfattere. 

Her refererer Ellefsen til Therese Tungen, som har skrevet en grundig lesning av hele Rishøis 

sitt forfatterskap i Vagant (3/2013). Her sammenlikner Tungen “barneblikket” i Rishøis prosa, 

med Sigurd Hoel, som tar barnets perspektiv. Ut over dette er det få sammenlikninger av 

Rishøis forfatterskap. Vurderingene som er gjort av det genetiske kriteriet er nøytrale, og det 

affektive kriteriet anvendes i liten grad.  

 Det estetiske kriteriet, kompleksitet, tas i bruk når Ellefsen vurderer tematikken i 

novellene. Her er ikke tema vurdert i stor grad, men Ellefsen viser til karakterene i novellen 

for å belyse hva slags betydning de kan ha. Ellefsen skriver at “«de små», «de fattige» eller – 

verst av alt! – «de stemmeløse» utgjør et av den engasjerte litteraturens mest forterpede 

idealer.”. Her viser han til måten Rishøi klarer å skape “nøktern, klare og nærværende 

personer”, som “er seg selv og handler slik de tror best, på en måte som gjør deres hindringer 

til sandkorn i våre ofte selvopptatte måter å tenke politikk på”. Her vurderes to ting. På den 

ene siden vurderes Rishøi sin kunnskap som forfatter, ved å trekke fram hvordan hun skaper 

“nøktern, klare og nærværende personer.”. På en annen side er dette en vurdering av hvordan 

novellene settes i sammenheng med samtiden, når Ellefsen peker på at karakterenes 

hindringer blir “til sandkorn i våre ofte selvopptatte måter å tenke politikk på.”. Vurderingene 

som er gjort av kriteriet om kompleksitet er positive, og de affektive kriteriet anvendes i liten 

grad. 
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 Kriteriet om integritet tas i bruk når Ellefsen vurderer helheten og delene i prosaen. 

Dette kommer tydelig fram når Ellefsen skriver at hver novelle avsluttes med “en uventet og 

tilsynelatende oppløftende vending.”. Her referer han til det litterære og dramatiske grepet fra 

antikken, deus ex machina.  Ellefsen mener denne “oppløftende vendingen” i slutten av hver 16

novelle, virker “tilfeldig”. I den første novellen blir redningen en “…forstyrrende torn i 

kjøttet:…”. I den siste novellen skriver Ellefsen at vi er “likevel dypt usikre på om 

fortellingens avsluttende håpefullhet er særlig berettiget i det lange løp.”. Dette er også en 

vurdering av Ellefsens leseopplevelse. Denne er ikke er optimal, fordi den “oppløftende 

vendingen” ikke har den virkningen han ønsket. Vurderingene som er gjort av integritet er 

negative, og det affektive kriteriet anvendes. 

 Kriteriet om intensitet tas i bruk når Ellefsen vurdere kvaliteten i språket. Det 

oppfattes som “fortellerens eget” språk. Han skriver også at “Den litterære 

observasjonskraften er sterk, men selve trykket vokser frem ved at enkeltmenneskenes 

desperasjon og frykt kryper så tett innpå oss.”. Her vurderer Ellefsen to elementer. På den ene 

siden er språket “fortellerens eget”. På en annen side vurderer han hvordan 

“enkeltmenneskenes desperasjon og frykt” kommer “tett innpå” leseren. Dette er også en 

vurdering av leseopplevelsen. Denne kommer for “tett innpå”. Vurderingene som er gjort av 

kriteriet om intensitet er nøytralt, og det affektive kriteriet anvendes.  

 Det affektive kriteriet tas i bruk når Ellefsen vurderer den subjektive opplevelsen av 

Vinternoveller. Dette er uttrykt i størst grad sammen med kriteriene om integritet og 

integritet. Her handler det om at  Ellefsen er “dypt usikker” på om håpet i avslutningen av 

fortellingene har den effekten som leser ønsker, og at “enkeltmenneskenes desperasjon kryper 

så tett innpå oss.”. Vurderingen som er gjort av det affektive kriteriet er negative, og det 

anvendes i middels grad.  

  

 Deus ex machina er opprinnelig en mekanisk innretning som ble brukt i det gamle greske teateret. En 16

skuespiller ble løftet opp fra bakken av en heisanordning. Dette skulle forestille gudenes inngrep i skuespillet. 
Det ble derfor et dramatisk grep for å vise menneskets plass i den guddommelige verden. Ved at det 
guddommelige grep inn ble problemet løst. Det kan også forstås som et uventet inngrep utenfra. I denne 
sammenheng er det denne plutselige hjelpen utenfra, som bidrar til å forstå begrepet Deus ex machina (Lothe, 
“Deus ex machina”).
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6.3 Anne Merethe K. Prinos, Aftenposten 

Anne Merethe K. Prinos har skrevet sin anmeldelse 12.1.2014 (Prinos, 2014). Det kognitive 

kriteriet er tatt i bruk for å vurdere Rishøis kunnskap i novellen. Den er “innsiktsfull” og 

“minner om fellesskapets betydning og om hva en liten utstrakt hånd kan ha å si.” 

Vurderingene som er gjort av det kognitive kriteriet er positive, og det affektive kriteriet 

anvendes i liten grad. 

 Det genetiske kriteriet tas i bruk for å vurdere Rishøis tidligere bøker, slik som La stå 

(2007) og Historien om fru Berg (2011). Her mener Prinos at det “virker nesten som det 

foregår en slags nedtelling i Ingvild H. Rishøis fine novelleforfatterskap”. Novellene får flere 

sidetall og historiene blir færre. Prinos mener det er “ganske tydelig at Rishøi interesserer seg 

mer og mer for de lange, utvidede løpene.”. Prinos sammenlikner også forfatterskapet til 

Rishøi med hennes tidligere noveller. Her ser Prinos en utvikling fra det “heterogene” til en 

mer “rendyrket, klassisk” framstilling av førstepersonene. Prinos mener også at Rishø viser 

“solidariteten og empatien” for karakterene sine. “De vil så gjerne det gode, snublefotingene 

hennes.”, og formidlingen av disse menneskene viser en “helt spesiell varme og litterær 

følsomhet.”. Her kan det genetiske kriteriet vurderes fra to sider. På den ene siden mener 

Prinos at forfatterskapet er i utvikling. På en annen side er “solidariteten og empatien” i 

fortellingen en del av Prinos` leseopplevelse. Vurderingene som er gjort av det genetiske 

kriteriet er positive, og det affektive kriteriet anvendes. 

 Det estetiske kriteriet, kompleksitet, er tatt i bruk for å vurdere temaet i novellen. Her 

vurderer Prinos i liten grad det tematiske, men skriver at det eneste alle menneskene i 

novellen vil, “er å vise omsorg”. Vurderingene som er gjort av kompleksitet er får, men 

positive, og det affektive kriteriet anvendes i liten grad. 

 Kriteriet om integritet er tatt i bruk når Prinos vurderer de tre novellenes handling 

som “temmelig identisk og fremstår dermed som variasjoner over et grunntema.”. Ut over 

dette er vurderingene av kriteriet om integritet få og nøytrale. Det affektive kriteriet anvendes 

i liten grad.  

 Kriteriet om intensitet tas i bruk for å vurdere skrivestilen i Rishøis forfatterskap. 

Dette er også en vurdering som er gjort i det genetiske kriteriet, hvor forfatterskapet settes i 

sammenheng med en slags nedtelling til et større format. Prinos vurderer også utvikling som 

helhet, ikke som en del av Vinternoveller. Skrivestilen til Rishøis gjenkjennes som “den blå 

!  47



tonen, det enkle, smidige hverdagsspråket…”. Vurderingene som er gjort av kriteriet om 

intensitet er positive, men det affektive kriteriet anvendes i liten grad. 

 Det affektive kriteriet tas i bruk når Prinos vurderer sin egen leseopplevelse. Dette 

kommer tydelig frem når hun uttrykker dette: “Å lese om disse skikkelsene som balanserer på 

slak line, er litt som å se en film der man hele tiden frykter det verste – det kan ikke gå bra! 

Sånn er Rishøi en forfatter med et sterkt emosjonelt trykk, og noen ganger synes jeg nok at 

hun strekker strikken vel langt.”. Dette “emosjonelle trykket” har en effekt som gir en sterk 

subjektiv reaksjon. Det rører ved Prinos følelser, som igjen preger leseropplevelsen hennes. 

Innledningen til anmeldelsen antyder også dette, når hun skriver “Noveller med et stort, 

bankende hjerte for dem som sliter.”. Novellen har gitt Prinos en sterk leseopplevelse. 

Vurderingene som er gjort av det affektive kriteriet er positive, og anvendes i middels grad. 

6.4 Oppsummering av kritikk fra dagspresse 
I Ellefsen sin anmeldelse, gis de positive vurderingene i kriteriet om kompleksitet. Det som 

vurderes som positivt er tolkningen av tema. Kriteriene om integritet er vurdert negativt, og 

det affektive kriteriet anvendes fordi hjelpen ikke er optimal. Vurderingen som er gjort av det 

affektive kriteriet anvendes derfor i middels grad.  

 I anmeldelsen til Prinos er vurderingene av det affektive kriteriet anvendt sammen 

med det genetiske kriteriet. Dette er først å fremst en vurdering av forfatterskapet, men Prinos 

mener også at Rishøi viser hvordan “empati og solidaritet” for karakterene har en “helt 

spesiell varme og litterær følsomhet.”. Dette er også en vurdering av Prinos` egen 

leseropplevelse. Vurderingene som er gjort av det affektive kriteriet er derfor anvendt i 

middels grad. 
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6.5 Tones bokmerke  

Tone deler ingen etternavn på bloggen. Omtalen er skrevet 21.12.2014 (Tones bokmerke, 

2014). Det genetiske kriteriet tas i bruk for å vurdere Rishøis forfatterskap som “…en av 

Norges beste forfattere for tiden.”. Tone begrunner dette med at Rishøi har fått Brageprisen 

samme år, men hun forsikrer at det ikke er “alltid at en prisbelønt bok faller i smak hos 

meg.”. Ut over dette er ikke forfatteren eller novellene vurdert mot annen litteratur. 

Vurderingen som er gjort av det genetiske kriteriet er positive, og det affektive kriteriet 

anvendes i liten grad. 

 Det estetiske kriteriet, kompleksitet, tas i bruk for å vurdere tolkninger av novellene. 

Tone mener det handle om “ensomhet, for stort ansvar, svik - og ikke minst av voksne mot 

barn. Men også kjærlighet.”. Ut over dette tolkes ikke novellen nærmere. Vurderingene av 

kompleksitet er nøytrale, og det affektive kriteriet anvendes i liten grad.  

 Integritet tas i bruk for å vurdere helhet og deler i novellen. Her skriver Tone: 

“Heldigvis har hun skrevet inn den lille ventilen av håp ved slutten av hver novelle. Å forlate 

historiene uten denne ventilen, hadde vært hjerterått mot meg.”. Dette håpet er også en 

vurdering av Tones leseopplevelse. Om “ventilen” ikke hadde vært til stede, ville kanskje 

novellen vært opplevd annerledes for Tone. Vurderingene av integritet er positive, og det 

affektive kriteriet anvendes. 

 Intensitet tas i bruk for å vurdere kvaliteten i teksten. Her skriver Tone: “Litt etter litt 

får vi vite ting om hva som har skjedd og det driver deg fremover. Presist språk – ikke et ord 

for mye.”.  Vurderingene som er gjort av kriteriet om intensitet er positive, og det affektive 

kriteriet anvendes i liten grad.  

 Det affektive kriteriet tas i bruks for å vurdere leseopplevelsen av Vinternoveller. 

Tone beskriver den som “til tider så hjerteskjærende å lese.”. Hun kan dessuten “garantere” at 

vi får en god leseopplevelse, “selv om det er hardt imens det står på.”. Dette begrunner Tone 

med å beskrive hvilke følelser som kom til syne. Det “ble en del hulking og snufsing fra min 

side…”. Det affektive kriteriet er også anvendt sammen med en vurdering av kriteriet om 

integritet, hvor “ventilen av håp” er viktig for Tones leseopplevelse. Vurderingene som er 

gjort av det affektive kriteriet er positive, og det affektive kriteriet anvendes i middels grad.  

 Det kognitive er ikke vurdert, og dermed utelukker Tone en vurdering av kunnskapen 

i verket.  
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6.6 Ellikkens bokhytte 

Eli R. Gjengstø skriver omtalen sin 12.3.2015 (Gjengstø, 2015 b). Det genetiske kriteriet tas i 

bruk for å vurdere en sammenlikning med andre “novelleforfattere”. Denne sammenlikningen 

handler i stor grad om å ikke havne i samme “fella” når det er snakk om “å ta med for mye, 

for mange, og av ulik kvalitet. - En klassisk fallgruve i novellesamlinger.”. Her mener 

Gjengstø at Rishøi har “minimert faren for å haven i samme fella som andre 

novelleforfattere”. Vurderingene av det genetiske kriteriet er positive, og det affektive 

kriteriet anvendes i liten grad. 

 Det estetiske kriteriet, kompleksitet, er tatt i bruk for å vurdere det tematiske. Her 

skriver Gjengstø at “Tema er gjennomgående. Vi møter et fåtalls personer. Tidsperioden er 

begrenset og kompenserer med mange tilbakeblikk. Alle novellene fortelles fra samme 

synsvinkel.”. Ut over dette vurderer ikke Gjengstø tema eller tolker dette videre. 

Vurderingene som er gjort av kompleksitet er nøytrale, og det affektive kriteriet anvendes i 

liten grad. 

 Integritet tas i bruk for å vurdere hvordan helhet og deler fungerer i novellene. Her 

går Gjenstø grundig gjennom historiene, og gir et kort handlingsreferat fra hver del. I 

avslutningen skriver hun dette:  

 For meg var den første novellen den sterkeste. Den jeg assosierte meg selv med i størst grad. Slik sett 
 oppfattet jeg også den siste og lengste novellen som den svakeste. Ikke på grunn av historien i seg selv 
 eller følelsene den vekker, men fordi hendelsen som skisseres er mer dramatisk også sett fra andres 
 synspunkt. Andre ville fremhevet denne som den sterkeste. 
 (Gjengstø, 2014 b) 

    
Gjengstø vurderer i hvilken grad novellene gav størst assosiasjon, noe som også er en 

vurdering av leseopplevelsen hennes. Vurderingen blir sterkt subjektive og beskrives med 

superlativene “sterkest” og “svakest”. Hun begrunner at første novelle var “sterkest”, fordi 

den gav størst grad av assosiasjon. Den “svakeste” delen var den siste novellen. 

Begrunnelsene for at denne var “svakest” handler om at “hendelsene er mer dramatisk”. 

Gjengstø vurderer ikke hvordan hver novelle skaper helhet, men mener at “håpet” spiller inn 

som en “midlertidig løsning”. Likevel mener Gjengstø dette er “desto tristere”, fordi “det kan 

ikke vare.”. Vurderingene som er gjort av kriteriet om integritet er positive, og det affektive 

kriteriet anvendes. 
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 Intensiteten tas i bruk for å vurdere språket. Her har Gjengstø ikke vurdert de tekstlige 

kvalitetene, men hun har anvendt det affektive kriteriet for å vurdere leserens 

oppmerksomhet. Hun starter innledningen slik: “På bare 129 sider serveres vi historier som 

får tiden din til å stoppe opp. Så enkelt kan det sies. Det er vanskelig å skrive om en bok som 

virker å fengsle alle som leser den. Jeg har enda til gode å lese en anmeldelse eller omtale 

som ikke oser av svulmende hjerte og tårer i øynene.”. Her vurderer Gjengstø sin egen 

leseopplevelse ved å beskrive at tiden hennes “stoppet” opp. Vurderingene som er gjort av 

kriteriet om intensiteten er positive, og det affektive kriteriet anvendes.  

 Det affektive kriteriet tas i bruk for å vurdere Gjengstø sin leseropplevelse. Denne 

beskrives med sterk ros eller panegyrikk. Novellene “gjør inntrykk. Smetter rett inn under 

hjerterota.” og “Det som gjør at du leser med hjertet utapå kroppen.”. Dessuten mener 

Gjengstø at “Forfatteren evnet å berøre meg sterkere enn jeg kunne forutse. Jeg ventet det 

ikke. Språket var for enkelt. Sosiolekten for tydelig. Situasjonene i seg selv for 

overkommelige. Ingen følelser for bastante, overskyggende sterke.”. Gjengstø gjenkjenner 

karakterene i novellene. Hun skriver at hun har “Tenkt hennes tanker, kjent på hennes 

følelser. Kjent på frustrasjonen, urettferdigheten og nederlaget å innrømme dette ubehagelige 

overfor seg selv. Tvinge seg til å holde masken, og ikke la noen få vite.”. Gjengstø har også 

beskrevet hvilke fysiske reaksjoner hun fikk under lesning. Hun fikk “klump i halsen. Vondt i 

magen”. Vurderingene som er gjort av det affektive kriteriet er positive, og anvendes i 

middels grad. 

 Det kognitive kriteriet er ikke vurdert. Det vil si at Gjengstø har utelatt en vurdering 

av forfatterens kunnskap i romanen. 
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6.7 Oppsummering av bokbloggernes omtaler 

I vurderingen til Tone er det affektive kriteriet anvendt i middels grad, fordi det også 

anvendes sammen med kriteriet om integritet. Her handler vurderingene om hvor 

“hjerteskjærende” novellene er og hvor“ventilasjonen av håp” påvirket hennes 

leseropplevelse. 

 Gjengstø tar også i bruk det affektive kriteriet for å vurdere leseropplevelsen sin. I 

vurderingene av det kognitive kriteriet handler det om hvilke “evner” Rishøi har til å berøre. 

Det affektive kriteriet er også tatt i bruk sammen med kriteriet om intensitet for å vise at 

språket kan “berøre” Gjengstø slik at hun leser med “hjertet utapå kroppen”. Det affektive 

kriteriet anvendes derfor i stor grad.  

!  52



7.0 Ensomheten i Lydia Ernemans liv av 
Rune Christiansen 

Boken handler om livet til Lydia Erneman. Det foregår stille, og i ettertenksomhet. Hun 

betrakter jobben som veterinær, anskaffelse av mann og barn, ja hele sitt liv, som en stille 

økologisk livsprosess. Hun er er en del av livets hjul, som omfavner ensomheten med styrke 

og svakhet (Christiansen, 2014). 

7.1 Juryens begrunnelse, Brageprisen 
Vinner av Brageprisen for skjønnlitteratur 2014, ble tildelt Rune Christiansen 18.11.2014 

(Brageprisen, 2014 b). Det kognitive kriteriet tas i bruk for å vurdere Christiansens kunnskap 

når han skriver om det “alminnelige livet”. Ut over dette er vurderingene av det kognitive 

kriteriet nøytrale og det affektive kriteriet er anvendt i liten grad.  

 Det estetiske kriteriet, kompleksitet, tas i bruk for å vurdere romanens tematikk. Det 

er en “meditasjon rundt lykken og håpet”, som forfatteren skriver fram med  “harmonisk 

helhet” og “elegant letthet.”. Dette er det også en vurdering av det affektive kriteriet, fordi 

språket er “harmonisk” og “elegant”. Vurderingene av kriteriet om kompleksitet er positive 

og anvendes i middels grad. 

 Kriteriet om integritet tas i bruk for å vurdere helheten i romanen. Dette er vurdert 

også i kriteriet om kompleksitet, og handler om “meditasjon rundt lykken og håpet”. Ut over 

dette er kriteriet om integritet lite, men positivt og det affektive kriteriet er anvendt i liten 

grad. 

 Kriteriet om intensitet tas i bruk for å vurdere romanens tekstlige kvalitet. Her er også 

vurderingene om stemning, handling og språk gitt ut fra en “harmonisk helhet”, slik det er 

vurdert i kriteriet om kompleksitet. Det vil derfor også være en vurdering av leseopplevelsen. 

Vurderingene som er gjort av kriteriet om intensitet er positive, og det affektive kriteriet 

anvendes i middels grad. 

 Det affektive kriteriet tas i bruk for å vurdere leseopplevelsen av romanen. 

Bragejuryen mener romanen ikke er trist, men at den “rører” ved en “stor og håndterlig 
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ensomhet.”. Det affektive kriteriet er anvendt i både kriteriet om kompleksitet og intensitet og 

er vurdert positivt. Det anvendes også i middels grad. 

 Det genetiske kriteriet er ikke tatt i bruk. Bragejuryen har utelatt en vurdering av 

romanens historiske plasseringen, opprinnelse og intensjon. 

  

7.2 Anne Cathrine Straume, NRK 
Straume har skrevet sin anmeldelse 11.9.2014 (Straume, 2014 c). Det kognitive kriteriet tas i 

bruk for å vurdere hvilke evner Christiansen har som forfatter. Her mener Straume at Rune 

Christiansen skriver “…ulikt de fleste norske forfattere for tiden. Hans siste roman løfter et 

allerede originalt og lysende forfatterskap, der fornemmelsen av tid er et 

gjennomgangstema.”. Straume mener også at Christiansens fortsatt er “originalt og lysende” 

med sin siste roman. Dessuten skriver han “utsøkt litteratur”. Vurderingene som er gjort av 

det kognitive kriteriet er positive, og det affektive kriteriet anvendes i liten grad. 

 Det genetiske kriteriet tas i bruk for å vurderer Ensomheten i Lydia ernemans liv opp 

mot Stoner (1965) av John Williams.  Sammenlikningen her handler om hvilke liv Lydia og 17

Stoner lever. Lydia lever et stille, men “harmonisk” liv. Stoner lever et stille, men 

“innesluttet” liv. Straume sammenlikner også skrivestilen til Christiansen med Per Petterson 

og Ole Robert Sunde “på en god dag.”. Vurderingene som er gjort av det genetiske kriteriet er 

positive, og det affektive kriteriet anvendes i liten grad.  

 Det estetiske kriteriet, kompleksitet, tas i bruk for å vurdere romanens tematikk. Det 

handler om “overraskende død og gryende kjærlighet” og om “alvor og forsoning”. Straume 

skriver også at dette er noe “man sjelden finner i norsk samtidsromaner”. Her peker Straume 

igjen på de positive sidene ved Christiansens forfatterskap, slik det er vurdert i det genetiske 

kriteriet. Vurderingene som er gjort av kriteriet om kompleksitet er positive, og det affektive 

kriteriet anvendes i liten grad. 

 Integritet tas i bruk for å vurdere delene og helheten i romanen. Dette gir Straume en 

“assosiasjon til en gammel bok.”. Grunnen til dette er at hvert kapittel innledes med “sitater 

 En roman av John Williams. Boken handler om William Stoners liv. Som ung sendes han av foreldrene til 17

universitetet for å studere agronomi. Stoner viser i derimot stor interesse for litteraturens univers. Etter dette blir 
han værende på Colombia universitet som akademiker. Livet former seg etter hvilke beslutninger han tar. Kone 
og barn, er en del av dette. Likevel sitter William igjen med en opplevelse av å være fremmed for datteren sin, 
og sin egen kone. Livet leves og betraktes stille, men innesluttet. 
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fra 1800-tallsforfattere, særlig svenske”. Ved å gjøre dette, “griper Rune Christiansen til noe 

nærmest forgangent og gjør det beroligende tidløst.”. Tidsepokene som krysser hverandre i 

hvert kapittel, presser fram “stemninger og livsanskuelser” og en “erkjennelse av at 

litteraturen lever, kunst snakker til oss på tvers av tid og rom.”. Dette er også en vurdering av 

det affektive kriteriet, fordi Straume mener tidsepokene “presse fram stemninger” og 

“erkjennelse av at litteraturen lever”. Vurderingen som er gjort av kriteriet om integritet er 

positive og det affektive kriteriet anvendes.  

 Intensitet tas i bruk for å vurdere tekstkvaliteten i romanen. Her får Straume 

assosiasjonene til “en gammel bok.”, og minner om noe “gammelmodig”. Dessuten mener 

hun at Christiansens “fortsetter sitt utsøkte språkarbeid” fra hans tidligere bøker, Fraværet av 

musikk (2007) og Krysantemum (2009). Setningene er dessuten “vakre” og litteraturen er 

“utsøkt”. Her har også Straume vurdert leseopplevelsen sin, fordi hun mener det er “utsøkt” 

litteratur og “vakre” setninger. Vurderingene som er gjort av kriteriet om intensitet er 

positive, og det affektive kriteriet anvendes. 

 Det affektive kriteriet tas i bruk for å vurdere den subjektive opplevelsen av romanen. 

Straumes opplever en “følelse av tilhørighet” som skapes på “en vakker og nesten vemodig 

måte.”. Dessuten kjenner hun igjen de “små bestanddelene i romanen” som en del av noe 

“større”. Det er uklart hva Straume mener, men hun legger til “…uten at jeg legger noe 

religiøst i det.”. Det affektive kriteriet er også tatt i bruk sammen med kriteriet om intensitet. 

Vurderingene her handler om at Christiansen “skriver utsøkt litteratur” og “vakre setninger”. 

I vurderingen av kriteriet om integritet er også det affektive kriteriet anvendt, fordi det 

handler om “stemninger” og “erkjennelse av at litteraturen lever”. Det affektive kriteriet er 

også anvendt når Straume i siste avsnitt skriver dette: “Dette er en bok det rett og slett er godt 

å lese.”. Denne påstanden viser seg å stemme i tråd med kriteriene som er tatt i bruk for å 

vurdere anmeldelsen. Vurderingene som er gjort av det affektive kriteriet er positive og, 

anvendes i middels grad. 
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7.3 Turid Larsen, Dagsavisen 
Larsen har skrevet anmeldelsen sin 17.9.2014 (Larsen, 2014). Det kognitive kriteriet tas i 

bruk for å vurdere hvordan forfatterens intelligens og kunnskap kommer til syne i romanen. 

Larsen skriver dette: “Jeg vet ikke om noen annen norsk forfatter som har akkurat denne 

intenst sansbare evnen til å skrive fram slike opplevelser. I denne romanen gir Rune 

Christiansen glans til verdiene i det hverdagslige og solide, med et medrivende, lettflytende 

språk.”. Her vurderer Larsen både forfatterens evne til å skrive om “opplevelser” og gir 

“glans til verdiene” i det solide språket. Larsen vurderer også romanen til å være forfatterens 

beste hittil. Det er også en vurdering av Larsens leseopplevelse, fordi romanen oppfattes som 

“medrivende”. Vurderingen av det kognitive er positive, og det affektive kriteriet anvendes. 

 Det genetiske kriteriet tas i bruk når romanen vurderes som en “typisk Rune 

Christiansen-bok”, av Larsen. Romanen er også “opplagt” en av de beste fra forfatteren. 

Vurderingen av det genetiske kriteriet er positive, og det affektive kriteriet anvendes i liten 

grad. 

 Det estetiske kriteriet, kompleksitet, tas i bruk for å vurdere romanens tematikk. 

Innledningsvis skriver Larsen at romanen er en “stille hyllest til arbeid og livet”. Men det er 

også en stille hyllest til “det gode livet fylt med arbeid, drømmer og fantasier, der mennesket 

fortsatt kan glede seg over de små endringer i naturens og dagenes gang, føle seg som en del 

av noe større”. Dessuten syns Larsen å mene at romanen er en “undersøkelse av menneskets 

eksistensielle vilkår.”. Vurderingene som er gjort av kriteriet om kompleksiteten er positive, 

og det affektive kriteriet anvendes i liten grad. 

 Integritet tas i bruk for å vurdere hvordan helheten og delene fungerer sammen i 

romanen. Først skriver Larsen at boken overraskende nok er en “pageturner”, selv om 

handlingsplanet har “svært lite” å tilføre. Men romanen er “elegant konstruert”, har “fin 

prolog”, “korte kapitler” med “innslag av dikt og folkelige strofer.”. Det er et “svært 

omsorgsfullt utarbeidet prosaverk” som “formidler en glede” under lesningen. Her har Larsen 

også vurdert sin egen leseopplevelse, ved å trekke fram at boka har en “pageturner” effekt. 

Vurderingen som er gjort av kriteriet om integritet er positive, og det affektive kriteriet 

anvendes.  
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 Intensitet tas i bruk for å vurdere de tekstlige kvalitetene. Romanen er “skrevet med 

letthet som er forførende”. Larsen mener også at Christensen har en egen “evne” til å skrive 

om opplevelser som er “intenst sansbare”. Språket er også “medrivende og lettflytende”, noe 

som er en vurdering av leseopplevelsen til Larsen. Vurderingen som er gjort av kriteriet om 

intensitet er positive, og det affektive kriteriet anvendes. 

 Det affektive kriteriet tas i bruk for å vurdere Larsens leseropplevelse. Dette er også 

vurdert sammen med det kognitive kriteriet og de estetiske kriteriene, integritet og intensitet. 

Larsen oppfatter også at det tekstlige flyter godt, ikke bare på grunn av denne “pageturner” 

effekten, men fordi Christiansen “hensetter leseren i en tilstand som kanskje ligner glede”. 

Vurderingene som er gjort av det affektive er positive og anvendes i middels grad. 

7.4 Oppsummering av kritikk fra dagpresse 

I anmeldelsen til Straume er det affektive kriteriet anvendt i det genetiske kriteriet og kriteriet 

om integritet. Det er gitt uttrykk for subjektive reaksjoner i alle nevnte kriterier. Christiansen 

skriver “utsøkt”, og han skriver “vakrere setninger” enn andre forfattere. Tema er “sjeldent”, 

helheten er “på tvers av tid og rom” og språket er “utsøkt”. Vurderingene av det affektive 

kriteriet er derfor anvendt i middels grad. 

  Larsens anmeldelse anvender det affektive kriteriet sammen med det kognitive 

kriteriet og kriteriene om integritet og intensitet når hun vurderer leseropplevelsen som en 

“pageturner” og at det er “medrivende” å lese. Vurderingene som er gjort av det affektive 

kriteriet, viser at det anvendes i middels grad. 

7.5 Artemisias verden 
Anita Ness har skrevet sin omtale 4.1.2015 (Ness, 2015 a). Det kognitive kriteriet tas i bruk 

når Ness vurderer Christiansen som en “kunstner som kan skrive så fint, så vakkert, så ekte 

om et ganske vanlig menneske sitt liv.”. Dette er også en vurdering av Ness sin 

leseopplevelse, fordi romanen oppleves som “fint” og “vakkert” skrevet. Ut over dette er det 

kognitive kriteriet lite, men positivt vurdert, og det affektive kriteriet anvendes.  
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 Det genetiske kriteriet tas i bruk når Ness vurderer Christensen med Stoner. Denne 

sammenlikningen er også gjort av Straume (NRK). Sammenlikningen handler i stor grad om 

hvordan romanen er skrevet, “det sugende drivet og ordvalget, setningene som males, 

historien som tegnes, de poetiske skissene, kapitlene med så fine overskrifter, alt det daglige 

som skildres så vakkert.”. Men også “om livet, hverdagen.”. Her vurderer Ness både 

forfatterens kunstneriske, språklige evner og leseropplevelse. Som leseopplevelse er det “det 

sugende drivet” og skildringene som er så “vakre” som bidrar til dette. Hun har også 

observert av romanen fikk Brageprisen 2014. Vurderingene av det genetiske kriteriet er 

positive, og det affektive kriteriet anvendes.  

 Det estetiske kriteriet, kompleksitet, tas i bruk når Ness vurderer det tematiske i 

romanen. Hun skriver dette: “Hvis jeg skal begi meg ut på en tolkning, kan det handle om en 

skapt ensomhet,…”.  Dette mener Ness, fordi det er en “avstand mellom henne og 

foreldrene” på ulike måter.  Vurderingene som er gjort av kriteriet om kompleksiteten er 18

nøytrale, og det affektive kriteriet anvendes i liten grad.  

 Integritet tas i bruk når Ness vurderer helheten. Boka var ikke “trist”, men en 

“lavmælt roman, en finstillt, så nydelig å lese, en lesenytelse fra første til siste side, uten at 

jeg helt kan forklare hvorfor.”. Hun vurderer også delene slik det er vurdert i det genetiske 

kriteriet: “kapitlene med så fine overskrifter”. Her er også leseopplevelsen vurdert, fordi det 

er en “lesenytelse”. Vurderingene som er gjort av kriteriet om integritet er positive og det 

affektive kriteriet anvendes. 

 Intensitet tas i bruk når Ness vurderer språket som “gammelmodig”. Hun mener det er 

“pussig at en forfatter som er yngre enn meg skriver på en slik måte.”. Ness mener også at 

hverdagen i romanen beskrives med det “sugende drivet og ordvalget, setningene som males, 

historien som tegnes, de poetiske skissene,…”. Dette er også vurdert i det genetiske kriteriet. 

Ness sin leseopplevelse er også vurdert her, fordi hun opplever at romanen skrives med et 

“sugende driv”. Vurderingene som er gjort av kriteriet om intensitet er positive, og det 

affektive kriteriet anvendes.  

 Det affektive kriteriet tas i bruk når Ness vurderer sin egen leseopplevelse. Ness 

starter omtalen sin slik: “Jeg har lest ferdig en aldeles nydelig bok i dag.”, og at hun ikke 

kunne “legge den fra” seg. Hun avslutter omtalen slik: “dette er et lite mesterverk, en 

 Her omtaler Ness hovedkarakter, Lydia, som “henne”.18
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bokskatt av de sjeldne, en lesenytelse.”. Det affektive kriteriet er også anvendt sammen med  

det kognitive og det genetiske kriteriene, og i kriteriene om integritet og intensitet. 

Leseropplevelsen ser derfor ut til å har stor betydning når Ness vurderer romanen. 

Vurderingene som er gjort av det affektive kriteriet er positive, og det affektive kriteriet 

anvendes i stor grad.  

7.6 Rose-Maries Litteratur- og filmblogg 
Rose-Marie Christiansen skriver sin omtale 1.11.2014 (Christiansen, 2014 b). Det kognitive 

kriteriet tas i bruk når Christiansen vurderer forfatterens kunnskap om å beskrive “en 

tilværelse” som “nærmest flyter som poesi”. Hun mener også at det mulig “å lage stor 

litteratur” av å beskrive lykke. Det kognitive er også vurdert sammen med kriteriet om 

integritet, når Christiansen vurderer tema i romanen. Vurderingene som er gjort av det 

kognitive kriteriet er positive, og det affektive kriteriet anvendes i liten grad. 

 Det genetiske kriteriet tas i bruk når Christiansen vurderer romanen med blant annet 

Ingvild Hedeman Rishøis Vinternoveller (2014) og Hanne Ørstaviks På terrassen i mørket 

(2014). De er begge nominert til Brageprisen 2014. Christiansen “holder en knapp på 

Ensomheten i Lydia Ernemans liv.”. Vurderingene av det genetiske kriterier er positive, og 

det affektive kriteriet anvendes i liten grad. 

 Det estetiske kriteriet, kompleksitet, tas i bruk når Christiansen vurderer det tematiske 

i romanen. Christiansen mener at romanens budskap handler om “hva som er et liv, eller 

kanskje mer presist hva som gir et liv en dypere mening.”. Budskapet kan også være 

“lykken”, noe som også er vurdert i det kognitive kriteriet. Christiansen har ingen klar 

formening om hva temaer er, men hun skriver at “ensomheten- unnskyld: alenetilværelsen” er 

en del temaet. Vurderingene som er gjort av det komplekse er nøytrale, og det affektive 

kriteriet anvendes i liten grad. 

 Integritet tas i bruk når Christiansen vurderer delene i romanen. Hun beskriver dem 

slik: “I de relativt korte kapitlene i boka, alle med besnærende overskrifter, skapes det 

stemninger som nesten er magiske - distanserte og nære på en og samme tid. Noen avsnitt var 

så vakre at jeg måtte lese dem om igjen,…”. Her har Christiansen også vurdert 

leseopplevelsen, fordi hun opplever “stemningen” i romanen som “magiske”. Dette gjør at 
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hun må lese enkelte avsnitt om igjen. Christiansen har ikke en samlet formening av helheten, 

og har i stede fokus på teksten og fortellerteknikker som oppfattes som “poesi”. Slik er 

kriteriet om integritet også en vurdering av det kognitive kriteriet og kriteriet om intensitet. 

Vurderingene av integritet er positive, og det affektive kriteriet anvendes. 

 Intensitet tas i bruk når Christiansen vurderer tekstkvaliteten i romanen. Det er 

“vakre” overskrifter, og språket “flyter lett og uanfektet”. Det er også noe “særegent ved det 

rent språklige og litterære. Ikke bare er setningene i boka kunstferdige, men det er noe med 

hele historien i "Ensomheten i Lydia Enemans liv.»”. Dette er også en vurdering av 

leseopplevelsen, fordi Christiansen opplever at språket er “vakkert”, og det “flyter lett og 

uanfektet”. Vurderingene som er gjort av kriteriet om intensitet er positive, og det affektive 

kriteriet anvendes.  

 Det affektive kriteriet tas i bruk når Christiansen vurderer sin egen leseopplevelse av 

romanen. Dette uttrykkes på ulikt vis i hele omtalen, og det er ofte knyttet til tekst eller 

handling, som vurderes i kriteriene om integritet og intensitet. Noen av overskriftene i 

romanen skaper en “magisk stemning”. Dessuten flyter språket “lett og uanfektet”, nesten 

som “poesi”. Christiansen avslutter omtalen slik: “Denne boka er en liten perle, rett og slett!”. 

Vurderingene av det affektive kriteriet positive, og anvendt i middels grad.  

  

7.7 Oppsummering av bokbloggernes omtaler 
Ness sin vurdering av romanen er positiv. Vurderingene som er gjort, viser at det affektive 

kriteriet anvendes i stor grad, slik at Ness kan begrunne romanen som en “lesenytelse” og en 

“bokskatt” hun ikke kunne “legge fra seg”.  

 Christiansens vurdering av romanen er også positiv. Vurderingene som er gjort av det 

affektive kriteriet anvendes i middels grad sammen med kriteriet om integritet. Her oppfatter 

Christiansen enkelte avsnitt som så “vakre” at de måtte leses om igjen, men hun opplevde 

også stemningen som “magiske”.  
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8.0 Sju dagar i august av Brit Bildøen 

Sju dagar i august er vinner av P2-lytternes romanpris, 31.1.2015.  

 Året er 2019, og det er åtte år siden terrorangrepene på Utøya. Ekteparet Sofie og Otto 

lever sitt urbane liv på Tøyen, samtidig som sorgen etter Marie, Sofies datter, fortsatt lager 

spor i livene de lever. Sammen med naturkatastrofer, konflikter på jobb og i samlivet, må 

Sofie og Otto ta fatt på et tungt arbeid som involverer uro. Men hvordan lukke en dør, som 

har kilt seg fast? (Bildøen, 2014) 

8.1 Anne Cathrine Straume, NRK 
Straume sin anmeldelse er skrevet 2.9.2014 (Straume, 2014 b). Det kognitive kriteriet tas i 

bruk når Straume vurderer hvilke kunnskap Bildøen viser i romanen. Hun “behandler” temaet 

om 22. juli med “klokskap”, og hun viser fram den “kulturelle middelklassen” og denne 

“skurringen i forholdet”. Straume peker også på at forfatterskapet til Bildøen er “tydeligere” 

og “skarpere?” enn før. Her viser Straume til et eksempel i romanen, hvor hun mener Bildøen 

kritiserer “den norske selvgodheten” i etterkant av terrorangrepene på utøya. Det handler om 

hvordan “rosene visna og blei til sjølvros”. (Bildøen 2014, 194). Vurderingene som er gjort 

av det kognitive kriteriet er positive, og det affektive kriteriet anvendes i liten grad. 

 Det genetiske kriteriet tas i bruk når Straume vurderer Bildøens forfatterskap og 

roman med hennes tidligere arbeid. I vurderingene av det det kognitive kriteriet, mener 

Straume at Bildøens utvikling er “tydeligere” og “skarpere” enn før. Men i vurderingen av 

Bildøens historikk har hun skrevet mye forskjellig. Hun har skrevet barnebøker, 

diktsamlinger, essays og vært aktiv oversetter, for uten romaner. Vurderingene som er gjort av 

det genetiske kriteriet er positive, og det affektive kriteriet anvendes i liten grad. 

  Det estetiske kriteriet, kompleksitet, tas i bruk når Straume vurderer det tematiske i 

romanen. Hun skriver i innledningen: “Sorg og samliv. 22. juli. Det er ikke små temaer Brit 

Bildøen behandler i sin nye roman, men hun gjør det med klokskap.”. Straume mener også at 

den “ubehagelig nerven” i romanen er synlig som “symboltunge undervannsstrømmer.”, når 

sorg er et så stort tema i romanen. Her er også leseopplevelsen vurdert, når romanen oppleves 
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som en “ubehagelig nerve”. Vurderingen av kriteriet om kompleksitet er nøytrale, og det 

affektive kriteriet anvendes. 

 Integritet tas i bruk når Straume vurderer hvordan historien, “lag på lag”, viser 

“nyanser” mellom Sofie og Otto. Som helhet, oppfatter Straume at Bildøen kan være 

“symboltung på labben”, men at “dette er romaner vi trenger. Vi trenger fiksjon som tar opp i 

seg de verste mareritt uten å trå over i det spekulative eller underholdende.”. Dette er også en 

vurdering av leseropplevelsen, fordi Straume oppfatter temaet relevant og viktig for 

hendelsene etter 22. juli, men også at det “symboltunge” kan prege lesingen. Vurderingene 

som er gjort av kriteriet om integritet er positive, og det affektive kriteriet anvendes. 

 Intensitet tas i bruk når Straume vurderer tekstens kvalitet. Bildøens beskrivelser av 

Sofies tanker, “leder” Straume til Jan Roar Leikvolls forfatterskap. I denne forbindelsen 

handler det om “hva det er som gjør oss til mennesker og ikke minst hvor utsatt vår 

sivilisasjon og vårt demokrati er for det dyriske som bor i oss alle.”. Denne sammenlikningen 

kan også være en vurdering av det genetiske kriteriet, men også som en del av kriteriet om 

integritet. Vurderingene som er gjort av kriteriet om intensitet er positive, og det affektive 

kriteriet anvendes i liten grad. 

 Det affektive kriteriet tas i bruk når Straume vurderer egne opplevelser under lesning. 

Hun vurderer det tematiske som en “ubehagelig nerve”, samt at behandlingen om 22. juli er 

gjort med “klokskap”. Straume avslutter anmeldelsen med at dette er romaner vi trenger, selv 

om den kan bli “symboltung på labben”, fordi “Gjennom kunsten blir vi bedre kjent med oss 

selv.”. Vurderingene som er gjort av det affektive kriteriet er positive, og anvendes i middels 

grad.  

8.2 Gerd Elin Stava Sandve, Dagsavisen 

Sandve har skrevet sin anmeldelse 27.8.2014 (Sandve, 2014). Det kognitive kriteriet tas i 

bruk når Sandve vurderer Bildøens kunnskaper i romanen. Det er “godt og truverdig fortald”. 

Sandve mener også at Bildøen er “sterk på relasjoner”. De få vurderingen som er gjort av det 

kognitive kriteriet er positive, og det affektive kriteriet anvendes i liten grad. 

 Det genetiske kriteriet tas i bruk når Sandve vurderer Bildøen som en av de første som 

“heilt uttalt brukar dei grufulle hendingane 22. juli 2011 i norsk skjønnlitteratur.”. Bildøen 
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har på en “truverdig” måte flettet inn temaer om vennskap, utstøttede grupper, bymiljø og 

tanker om kunst og litteratur uten at det er “pålessa eller halvferdig”. Ut over dette er det 

genetiske kriteriet lite, men positivt vurdert, og det affektive kriteriet anvendes i liten grad. 

 Det estetiske kriteriet, kompleksitet, tas i bruk når Sandve vurderer det tematiske i 

romanen. Her er sorgen sentral, men også “Utforskinga av forholdet mellom dei to mogne 

kjærastane”, Sofie og Otto, er interessant for Sandve. Vurderingene som er gjort av kriteriet 

om kompleksitet er få, men nøytrale, og det affektive kriteriet anvendes i liten grad. 

 Integritet tas i bruk når Sandve vurderer helhet og delene i romanen. Som helhet er 

romanen “godt og truverdig fortald”, slik det også er vurdert i det kognitive kriteriet. 

Imidlertid er delene fra Utøya de “svakaste partia”, men dette “balanserer så fint mot den fine 

behandlinga av sorga”. De ulike temaene i boka, noe som også er vurdert i det genetiske 

kriteriet, mener Sandve funger godt. I avslutningen mener Sandve romanen er «Smart og 

kanskje litt oppgitt». Vurderingene av kriteriet om integritet er positive, og det affektive 

kriteriet anvendes i liten grad. 

 Intensitet tas i bruk for å vurdere tekstkvaliteten i romanen. Her legger Sandve merke 

til en “lun humor, men med klar brodd.”. Sandve peker også på hvordan Bildøen “vever seg 

sikkert og saumlaust inn og ut av Sofie og Otto sine hovud, og viser slik fram forskjellen på 

det ein ønsker å vise fram og det andre ser, ulikskapen mellom det ein tenker og seier.”. 

Vurderingene som er gjort av kriteriet om intensitet er positive, og det affektive kriteriet 

anvendes i liten grad. 

 Det affektive kriteriet tas i bruk når Sandve vurderer den subjektive opplevelsen av 

romanen. Dette tydelig i avslutningen av anmeldelsen, hvor hun skriver: “Det er til å juble 

høgt av, i glede over ein forfattar som finn ord på det mange kjenner att, og klarer å vise det 

fram utan å verke bitter.”. Her gir Sandve uttrykker for en fysisk reaksjon, som utløser 

følelsen en “glede”. Ut over dette er vurderingene av det affektive kriteriet positive, og det 

anvendes i liten grad. 
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8.3 Sammendrag av kritikk fra dagpresse 

I Straume sin anmeldelse tas det affektive kriteriet i bruk for å vurdere leseopplevelsen. Det 

er en “ubehagelig nerve” i tematikken, Bildøen behandler temaet med “klokskap” og Straume 

mener at “Gjennom kunsten blir vi bedre kjent med oss selv.”. Det affektive kriteriet 

anvendes i middels grad, fordi det også er vurdert sammen med integritet.  

 I anmeldelsen til Sandve anvendes det affektive i liten grad. Grunnen til dette er at 

Sandve vurderer i større grad hvordan Bildøen har klart å behandle temaet om 22. juli, og 

hvordan helheten fungerer i romanen.  

8.4 Artemisias verden 

Anita Ness skriver sin omtale 29.12.2014 (Ness, 2014 b). Det kognitive kriteriet tas i bruk når 

Ness vurderer Bildøens kunnskap i romanen. Beskrivelsene av middelklasseselskapene er 

“utrolig godt gjenomført”, og Ness syns å mene at det er “mange gode og tankevekkende 

passasjer i romanen, som er en av de beste jeg har lest i år. Helstøpt.”. Dette er også en 

vurdering av kriteriet om integritet. Her handler det om hvordan delene i romanen fungerer. 

Men det er like mye en vurdering av leseopplevelsen. Dette uttrykkes som “noe av det beste 

jeg har lest i år.”. Vurderingene av det kognitive kriteriet er positive, og det affektive kriteriet 

anvendes. 

  Det genetiske kriteriet tas i bruk når Ness vurderer Bildøens forfatterskap. Ness 

kjenner ikke til forfatteren, og Sju dagar i august er den første romanen hun leser av Bildøen. 

Det er også enkelte partier i romanen som minne Ness om Gunnhild Øyehaugs Undis Brekke 

(2014) og Carl Frode Tiller sine bøker, Innsirklinger (2007-2014). Gjenkjennelsen handler 

om beskrivelsene av middagsselskapene, og Sofie og Ottos kommunikasjon. Vurderingene 

som er gjort av det genetiske kriteriet er nøytrale, og det affektive kriteriet anvendes i liten 

grad. 

 Det estetiske kriteriet, kompleksitet, tas i bruk når Ness vurderer tema i romanen. 

Ness har lest mange bøker om sorg og tap, men “denne var ikke så tung og trist, egentlig, selv 

om den handler om sorg.”. Dette er også en vurdering av leseopplevelsen til Ness, når hun 

omtaler at romanen “var ikke så tung og trist, egentlig”. Vurderingene som er gjort av 

kompleksitet er nøytrale, og det affektive kriteriet er anvendt. 

!  64



 Integritet tas i bruk når Ness vurderer deler og helhet i romanen. Ness skriver at det er 

“mange gode og tankevekkende passasjer i romanen.”. Dette er også en vurdering av det 

kognitive kriteriet, fordi det handler om kunnskapen Bildøen viser i romanen. Vurderingene 

av kriteriet om integritet er positive, og det affektive kriteriet anvendes i liten grad. 

 Intensitet tas i bruk når Ness vurderer kvaliteten i teksten. Her vurderer Ness hvordan 

teksten fungerer. Det er en “veldig godt skrevet roman. Den har et godt driv, og beskriver 

vanskelige ting på en utmerket måte, uten at det blir komplisert, klisjefyllt eller 

sentimentalt.”. Delene om middagsselskapene er også “utrolig godt gjennomført”, og minner 

om, både Gunnhild Øyehaug og Carl Frode Tiller sine beskrivelser, slik det er vurdert i det 

genetiske kriteriet. Ness syns også å mene at Bildøen “greier å vise det vanskelige, det 

usagte, sjalusien, mistenksomheten, misforståelsene, smerten, fortvilelsen, den bunnløse 

sorgen.”. Vurderingene som er gjort av kriteriet om intensitet er positive, og det affektive 

kriteriet anvendes i liten grad. 

 Det affektive kriteriet tas i bruk når Ness vurderer sin personlige opplevelse om 

romanen. I vurderingene av det kognitive kriteriet og kriteriet om kompleksitet, oppfatter 

Ness romanen som en “veldig god bok”, fordi det er “mange gode og tankevekkende 

passasjer”, men også fordi det er “den beste boka” hun har lest i år. Dette er også vurdert i det 

kognitive kriteriet. (omtalen er skrevet 29.12.2014). Vurderingene av det affektive kriteriet er 

positive, og anvendes i middels grad. 

8.5 Ellikkens bokhylle 

Eli R. Gjengstø skriver sin omtale 15.12.2014 (Gjengstø, 2014 b). Det kognitive kriteriet tas i 

for å vurdere Bildøens beskrivelser av sorgprosessen. Gjengstø innleder omtalen med “Klokt 

og godt om sorgbearbeidelse”. Gjengstø mener romanen er “gnistrende god”, fordi Bildøen 

“tørr å sette ord på de aller vondeste følelsene”. Dessuten gir hun et “meget godt bilde på 

hvordan sorgprosessen aldri stopper opp, hvordan den beveger seg som bølger i havet.”. Til 

slutt roses Bildøen for de “vage antydninger til selve hendelsen som forårsaket datterens 

død”. Vurderingene av det kognitive kriteriet er positive, og det affektive kriteriet anvendes i 

liten grad. 
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 Det estetiske kriteriet, kompleksitet, tas i bruk når Gjengstø vurderer temaet. Her 

skriver Gjengstø at det “handler om sorg. Sorg over et menneske man ikke lenger kjenner.”. 

Ut over dette er vurderingene av kriteriet om kompleksitet få og nøytrale, og det affektive 

kriteriet anvendes i liten grad. 

 Integritet tas i bruk når Gjengstø vurderer delene i romanen. Her mener hun at mye av 

de “ytre hendelsene” kunne vært “strippet” bort, fordi de “tar for mye fokus”, men også at 

stemningen av de vonde følelsene “drukner” i de ytre hendelsene. Her sikter hun til 

“Vannskader på hytta, trær som felles, begjær og jobbkonflikter. Alle har en funksjon, alle er 

bilder på sorg og en problematisk sorgmestring, men det blir for overtydelig.”. Imidlertid 

setter Gjengstø pris på “forfatterens kanskje litt overdrevne bruk av værmessige antydninger. 

Det er grått og trist, regnfullt og tungt, tydelige, men likevel velfungerende bilder på et 

skrantende forhold og selvbilde.”. Det er tydelig at ytre omstendigheter forstyrrer Gjengstø 

sitt inntrykk og opplevelse av romanen. Likevel er delene om sorgen godt beskrevet, slik det 

også er vurdert i det kognitive kriteriet. Det affektive kriteriet tas også i bruk i vurderingen av 

de “ytre hendelsene”, som “forstyrrer” leseopplevelsen. Vurderingene som er gjort av 

kriteriet om integritet er negative, og det affektive kriteriet anvendes.  

 Intensitet tas i bruk når Gjengstø vurderer tekstkvaliteten. Her vurderer Gjengstø 

hvordan Bildøen tør å setter ord på de vonde følelsene og sorgen. Den er “kamuflert” under 

“krangler om bagateller, vanskelige kollegiale forhold, overtid, en krampeaktig trang til faste 

rutiner, redsel for forandringer.”, samt de “værmessige antydningene”. Vurderingene av 

kriteriet om intensitet er positive, og det affektive kriteriet anvendes i liten grad.  

 Det affektive kriteriet tas i bruk når Gjengstø vurderer leseopplevelsen sin. Gjensgtø 

begynner omtalen slik: “Klokt og godt om sorgbearbeidelse, dessverre med støyende 

omgivelser.”. I avslutningen konkluderer Gjengstø dette:  

 Det ble dessverre ingen optimal leseopplevelse for meg. Selv om forfatteren beskriver sorgprosessen 
 gnistrende godt, mener jeg personlig at alle hendelsene for øvrig tar for mye fokus. Dersom hun hadde 
 strippet  fortellingen for en del, om ikke mange, eksterne forstyrrelser, mener jeg Sju dagar i august 
 hadde fungert langt bedre. Stemningen, fortvilelsen og raseriet, er mer enn godt nok til å stå på egne 
 bein. (Gjengstø, 2014 b) 
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Det er tydelig at Gjengstø ikke har hatt en “optimal” leseopplevelse av romanen, noe som har 

betydning for vurderingen som helhet. Det affektive kriteriet er også anvendt sammen med en 

vurdering av kriteriet om integritet. Her handler det om hvordan de “ytre hendelsene” 

forstyrrer, og gir Gjengstø en dårlig leseopplevelse. Vurderingene som er gjort av det 

affektive kriteriet er negative, og anvendes i middels grad.  

8.6 Sammendrag av bokbloggernes omtalene 
Ness sin omtale er i stor grad positiv, fordi hun mener romanen er en “veldig god bok”. 

Vurderingene som er gjort av det affektive kriteriet anvendes både i det kognitive kriteriet og 

kriteriet om intensitet, og uttrykkes som “den beste boka” hun har lest i år, samt at det er 

mange “tankevekkende passasjer”.  

 Gjengstø sin omtale er er i stor grad negativt vurdert, fordi mange “ytre hendelser” 

forstyrrer lesningen hennes. Vurderingene av det affektive kriteriet anvendes i middels grad, 

fordi det er vurdert i både kriteriet om intensitet og integritet.  
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9.0 Finne Ly av Aina Basso 

Finne ly vant Bokbloggerprisen, Åpen klasse. Den ble delt ut 12.9.2015. Det finnes ingen 

vurdering fra jury. I likhet med Bokhandlerprisen foregår Bokbloggerprisen demokratisk, og 

vurderes ut fra flest antall stemmer.  

 Bokens handling er fra året 1849 og romanijenta, Hanna, søker nytt arbeid. En 

enkemann med to sønner fra Finnskogen tar henne inn til tjeneste. I arbeidets gleder og 

utfordringer opplever Hanna hva fordommer, frykt og sjalusi kan gjøre med mennesker. 

Hanna må ta et valg om tryggheten har mer verdi enn friheten.  

9.1 Eskil Skjeldal, Vårt Land 

Skjeldal skriver anmeldelsen sin 3.11.2014 (Skjeldal, 2014). Det kognitive kriteriet tas i bruk 

når Skjeldal vurderer Basso sine historiekunnskaper i romanen. Han mener Basso “gir 

stemme til en av disse som aldri fikk plass i det norske samfunnet. Hun er glemt, men Basso 

husker.”. Skjeldal mener også at Basso har en “særegen evne til å beskrive Hannas 

utenforskap”. Vurderingene som er gjort av det kognitive kriteriet er positive, og det affektive 

kriteriet anvendes i liten grad.  

 Det genetiske kriteriet tas i bruk når Skjeldal vurderer Bassos roman med andre 

forfattere, slik som Jan Roar Leikvoll.  Her handler sammenlikningen i stor grad om 19

“nedstemtheten” og en “finslipt stil”. Dette er også en vurdering av kriteriet om intensitet, når 

Skjeldal vurderer språket. Skjeldal blir heller ikke “overrasket om det kommer en 

novellesamling fra Basso i fremtiden.”. Vurderingene som er gjort av det genetiske kriteriet 

er positive, og det affektive kriteriet anvendes i liten grad. 

 Det estetiske kriteriet, kompleksitet, tas i bruk for å vurderer tematikken i romanen. 

Her mener Skjeldal det tematiske handler om kjærligheten, og at “kjærligheten ikke vet av de 

usynlige grensene vi trekke mellom oss.”. På en annen side handler temaet også om “de 

reisende.”, og den “enorme lojaliteten mellom dem. Om nøden, sulten, kulda og det 

 Jan Roar Leikvolls (f. 1974-d. 2014) forfatterskap beskrives som å “kjennetegne en liknende, sober, men 19

kresen stil, med stemninger som spenner fra det svært mørke til det svært vakre, og modernistiske, anonyme 
univers og miljø.”. (Karlsvik, 2014) 
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samholdet som skyldes at de er utstøtt av storsamfunnet.”. Vurderingene som er gjort av 

kriteriet om kompleksitet er nøytrale, og det affektive kriteriet anvendes i liten grad. 

 Integritet tas i bruk når Skjeldal vurderer delene i romanen. Han syns å mene at de 

“dramatiske fortellingene” er “små perler”. Vurderingene av kriteriet om integritet er få, men 

positive, og det affektive kriteriet anvendes i liten grad. 

 Intensitet tas i bruk når Skjeldal vurderer de tekstlige kvalitetene i romanen. Her er 

allerede Basso sin “særegne evnen til å beskrive Hannas utenforskap” vurdert i det kognitive 

kriteriet. Men Skjeldal mener også at Basso skildrer livet i skogen “glitrende” og “særlig 

Johannes skildres med dyp hengivenhet.”. Vurderingene som er gjort i det genetiske kriteriet 

anvendes også her, for å vurdere Basso sin “nedstemt og finslipte” stil. Dette forbinder 

Skjeldal med Leikvolls prosa. Vurderingene som er gjort av kriteriet om intensitet er positive, 

og det affektive anvendes i liten grad. 

 Det affektive kriteriet tas i bruk når for å vurdere leseopplevelse av romanen. Her 

vurderer Skjeldal ingen tydelige leseropplevelse, men han avslutter med slik: “Hun beskriver 

menneskets håp og kjærlighet på en måte som gjør at jeg tenker: «Akkurat slik er det. Det 

kan ikke sies annerledes.» Den evnen må Basso bar rendyrke, i fremtidige tekster.”. Skjeldal 

viser sin støtte til Basso samtidig som han reflekterer over hva han har lest. Vurderingene av 

det affektive kriteriet er positive, og anvendes i liten grad.  

9.2 Erik Engblad, Klassekampen 
Engblad skriver anmeldelse sin 22.11.2014 (Engblad, 2014). Det kognitive tas i bruk når 

Engblad vurderer Basso sine historiekunnskaper. Engblad mener Basso skal ha “honnør” for 

“hvordan hun har innarbeidet sine faglige innsikter.”. Videre mener Engblad at Basso har 

klart å vise hvor “løgnaktige” kategoriene mellom øst og vest har vært. Dette går på at “De 

stedfaste (Vesten) har vært ansett som normen: rasjonelle, dydige og hardtarbeidende. De 

reisende (Østen) som periferien: irrasjonelle, lastefulle og unnfalne.”. Engblad mener også at 

Basso har klart å snu disse kategorien “på hode” i Finne ly. Her vises, spesielt karakterene 

Johannes og Harald, med ulike laster, slik som fyll og vold. De fremstilles som “irrasjonelle” 

og i “mental ubalanse” og “psykose”. Taterfølge beskrives som “flittige”, “livskraftige 

mennesker som verner om frihet og solidaritet.”. Engblad vurderer også en sammenlikning av 
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Basso med Jon Michelets En sjøens helt (2012). Her mener Engblad at de historiske 

opplysningene blir “altfor omfangsrike og påklistret” hos Michelet, i en motsetning til Basso, 

som “begrenser på sin side det historiske stoffet, stripper fortellingen for årstall og fakta. Slik 

blir det dokumentariske stoffet en organisk del av teksten.”. Her er det også gjort en 

vurdering av det genetiske kriteriet, fordi Basso har evne til å begrense det “historiske 

stoffet” i motsetning til Jon Michelet. Vurderingene som er gjort av det kognitive kriteriet er 

positive, og det affektive kriteriet anvendes i liten grad. 

 Det genetiske kriteriet tas i bruk når Engblad vurderer Basso sitt forfatterskap. I likhet 

med romanen Fange 59. Taterpige (2010) “benytter Basso seg av en knapp og inderlig form”. 

Sammen med vurderingene som er gjort i det kognitive kriteriet, er det “historiske stoffet” 

begrenset og den “faglige innsikten” er godt “innarbeidet”. Vurderingene av det det genetiske 

kriteriet er positive, og det affektive kriteriet anvendes i liten grad. 

 Det estetiske kriteriet, kompleksitet, tas i bruk når Engblad vurderer det tematiske i 

romanen. Dette kommer ikke tydelig fram, men i avslutningen nevner Engblad at “Uretten 

begått mot tatere i Norge burde bli løftet fram i lyset, og Basso gjør sin skjerv.”. Ut over dette 

er kriteriet om kompleksitet lite, men positivt vurdert, og det affektive kriteriet anvendes i 

liten grad.  

 Integritet tas i bruk når Engblad vurderer både helhet og delene i romanen. Her mener 

han at beskrivelsene av tukthuset er “elegant flettet inn i teksten, som små drypp av erindring 

hos Hanna”. Dessuten begrenser Basso det “historiske stoffet”, slik det er vurdert i det 

kognitive kriteriet. Men Engblad mener at “leseren kommer tett på.” i enkelte av scenene i 

romanen. Grunnen til dette er de “betydningsfulle og antydende scenene” som er “kortfattet”. 

Engblad mener også at det er en “tvungen deltakelse” for å forstå hvem som snakker, fordi 

scenen veksler mellom synsvinklene til Hanna og Johannes. Dette mener Engblad er “for 

såvidt vellykket, men romanen kan med sine antydninger bli for avhengig av min 

deltakelse.”. Her ønsker han at noen av scenene var “mer utførlig skrevet ut. Slik kunne 

karakterene fått mer kjøtt på beinet.”. Dette er også en vurdering av Engblads leseopplevelse, 

når den oppleves som “tvungen”, og at romanens bytting av synsvinkel blir “for avhengig” av 

leserens deltakelse. Vurderingene som er gjort av kriteriet om integritet er negative, og det 

affektive kriteriet anvendes. 

!  70



 Intensitet tas i bruk når Engblad vurderer tekstkvalitet i romanen. Her mener Engblad 

at å “overføre” en “avslørende metode” til skjønnlitteraturen, gjør at teksten står i “fare for å 

bli forflatet.”. Engblad mener også at spenningskurven tvinger fram et “skjebnesvangert 

oppgjør mellom de stedfaste og de reisende”. Dette får en “narrativ dominoeffekt”. 

Beskrivelsene av tukthuset er også vurdert i det kognitive kriteriet, og blir “elegant flettet inn 

i teksten”. Vurderingene som er gjort av kriteriet om intensitet er noe mer negativ enn 

positivt, og det affektive kriteriet anvendes i liten grad. 

 Det affektive kriteriet tas i bruk når Engblad vurdere leseropplevelsen i romanen. 

Dette er også vurdert i kriteriet om integritet. Her handler det i stor grad om hvordan det 

skiftende perspektivene mellom Hanna og Johannes, “tvinger fram” en “deltakelse” hos leser, 

for å “forstå hvem som snakker.”. I avslutningen mener Engblad at “Som roman blir «Finne 

ly» for gjennomskuelig og knapp, og flytter på mindre enn den kunne ha gjort.”. Dette er 

også en vurdering av leseopplevelsen, fordi romanen er “gjennomskuelig”. Vurderingene som 

er gjort av det det affektive kriteriet er negative, og anvendes i middels grad.  

  

9.3 Sammendrag av kritikk fra dagpresse 

Skjeldal sin anmeldelse er positivt vurdert, fordi romanen inneholder “små perler”, og det er 

noe gjenkjennelig ved beskrivelsene til Basso. Det affektive kriteriet anvendes i liten grad, 

fordi det er ikker vurdert. 

 Engblads vurdering er like mye negativ som den er positiv. Synsvinkelen i romanen er 

vurdert som en krevende deltakelse, og teksten er “forflatet” ved å overføre en “avslørende 

metode” til skjønnlitteratur. Det affektive kriteriet anvendes i middels grad, fordi det vurderes 

også i kriteriet om integritet.   
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9.4 Av en annen verden 

Elin Bekkebråten Sjølie skriver sin omtale 24.10.2014 (Sjølie, 2014). Det kognitive kriteriet 

tas i bruk når Sjølie vurderer Basso sin kunnskap i romanen. Sjølie skriver hun ble “gledelig 

overrasket” over at “handlingen er lagt til Finnskogen”. Dette er stedet hvor hennes 

bestemoren vokste opp og stedet Sjølie har tilbrakt sine “barndoms somre” ved. Sjølie 

gjenkjenner derfor Basso sine beskrivelsen av området rundt Bekkebråten i romanen. Dette er 

også en vurdering av leseopplevelsen til Sjølie, fordi hun har sterk tilknytning til stedet i 

romanen. Dette gjorde henne også “gledelig overrasket”. Videre er Sjølie også imponert over 

hvordan Basso “briljerer med sine nydelige indre bilder.”. Temaet er dessuten “aktuelt” når 

Sjølie viser til den negative omtalen av romfolket i media. Vurderingene som er gjort av det 

kognitive kriteriet er positive, og det affektive kriteriet anvendes. 

 Det genetiske kriteriet tas i bruk når Sjølie vurderer forfatterskapet til Basso. Her 

sammenliknes Fange 59. Taterpike (2010) med Finne ly. I hovedsak er det det samme temaet 

som tas opp, romfolket. Forskjellen er ulike tidsepoker. Med Finne ly er handlingen nesten 

lagt 200 år tilbake i tid. I Fange 59. Taterpike er handlingen lagt 100 år fram i tid enn Finne 

ly. Vurderingene som er gjort av det genetiske kriteriet er nøytrale, og det affektive kriteriet 

anvendes i liten grad. 

 Det estetiske kriteriet, kompleksitet, tas i bruk når Sjølie vurderer det tematiske i 

romanen. Dette kriteriet er vurdert i liten grad, men skriver at “I boka Fange 59. Taterpige 

(min omtale HER) skrev Aina Basso om romfolket, et tema hun kommer tilbake til i denne 

boka.”. Vurderingene som er gjort av kriteriet om kompleksitet er få, men positive, og det 

affektive kriteriet anvendes i liten grad.  

 Integritet tas i bruk når Sjølie vurderer helheten i romanen. Her anbefaler Sjølie å lese 

begge romanene til Basso, fordi det har vært “slukebøker”. Sjølie definerer “slukebøker” som 

“slike jeg knapt kan legge fra meg.”, og derfor en del av hennes leseopplevelse. Ut over dette 

er vurderingene av kriteriet om intensitet få, men positive, og det affektive kriteriet anvendes.  

 Intensitet tas i bruk når Sjølie vurderer tekstkvaliteten i romanen. Sjølie er 

“imponert”, og har “alltid likt språket” til Basso, fordi “hun briljerer med sine nydelige indre 

bilder”. Dette er også en vurdering av det kognitive kriteriet, fordi det gis en vurdering av 

Basso sine kunnskaper som forfatter. Vurderingene av kriteriet om intensitet er positive, og 

det affektive kriteriet anvendes i liten grad.  
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 Det affektive kriteriet tas i bruk når Sjølie vurderer sin egen leseopplevelse. Slik det 

kognitive kriteriet er vurdert, satte Finne ly i gang en “spenning og forventning” da Sjølie 

startet å lese. Hun bli også truffet “rett i hjertet” av de “nydelige indre bildene”. 

Avslutningsvis skriver Sjølie at hun gleder seg til å lese “neste Aina Basso- bok!”. 

Vurderingen som er gjort av det affektive er også anvendt i kriteriet om integritet, hvor 

“slukebøkene” gjør det er vanskelig å legge fra seg boka. Vurderingene som er gjort av det 

det affektive kriteriet er positive, og det anvendes i middels grad.  

9.5 Frøken Flink 

Karen Oldervik Golmen skriver sin omtale 24.3.2015 (Golmen, 2015). Det kognitive kriteriet 

tas i bruk når Golmen vurderer Basso sin kunnskap i romanen. Her mener hun Basso gir et 

“idealeksempel på hvordan man skildrer romanpersoner”. Romanen er dessuten “solid bygd 

opp”, og hun “skriver fantastisk”. Dette er også vurdert av de estetiske kriteriene om 

intensitet og integritet. Vurderingene av det kognitive kriteriet er positive, og det affektive 

kriteriet anvendes i liten grad.  

 Det genetiske kriteriet tas i bruk når Golmen vurderer den historiske plasseringen av 

romanen opp mot egne interesser for temaet og andre forfattere som skriver om det samme 

temaet. Golmen har et “spesielt forhold til historien” om “taterne”, fordi det alltid har 

“fascinert” henne. En av grunnene til at hun er “fascinert” er at hun som tenåring leste 

trilogien om tatergutten Elias, skrevet av Britt Karin Larsen.  Da ble interessen for “tatere” 20

“kraftig styrket”. Dette er også en vurdering av leseopplevelsen, fordi de personlige og 

subjektive interessene om temaet er omtalt. Vurderingene som er gjort av det genetiske 

kriteriet er positive, og det affektive anvendes. 

 Det estetiske kriteriet, kompleksitet, tas i bruk når Golmen vurderer det tematiske. 

Her kommer det ikke tydelig fram noen tolkning, men temaet handler om “romanifolket”. 

Dette har hun også stor interesse for, noe som også er vurdert i det kognitive kriteriet. Ut fra 

 Trilogiens titler er: De som ser etter tegn (1997), De usynliges by (1998) og Sangen om løpende hester (1999) 20

“Persongalleriet er stort, og i sentrum står flere taterslekter som bidrar til å gi et levende bilde av taterkulturen 
og samhandlingen med storsamfunnet. Kritikken mot statens mange forsøk på assimilere taterne gjennom ulike 
tvangstiltak er et gjennomgangstema. Trilogien er episodisk oppbygd, og ofte er scenene bundet sammen med 
prosalyriske tekster av mytisk karakter.” (Store norske leksikon, “Britt Karin Larsen”, lest 7.2.2016)
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vurderingene som er gjort av kriteriet om kompleksitet er de få, men positive, og det affektive 

kriteriet er anvendt i liten grad.  

 Integritet tas i bruk når Golmen vurderer helheten i romanen. Her mener hun at 

romanen er “solid bygd opp, både hva gjelder karakterer og handling.”. Scenene er korte, noe 

som både “skaper driv” i fortellingen, og gjør at språket “fortettes og forenkles.”. Basso gir 

også romanen en “ekstra dimensjon” ved å hente inn tegn og symboler som er viktig for 

romanifolket. Vurderingene som er gjort av kriteriet om integritet er positive og det affektive 

kriteriet anvendes i liten grad. 

 Intensitet tas i bruk når Golmen vurderer tekstkvaliteten i romanen. Dette er også 

vurdert i det kognitive kriteriet, om hvor “fantastisk” Basso skriver. Dette er også en 

vurdering av hennes leseopplevelse. Golmen mener også at “Dette er skriving som er både 

kunst og godt håndtverk og man kan tydelig lese at teksten er gjennomarbeidet og finpusset.”. 

Det som skaper “driv i fortellingen” er de korte scenene. Dette er også vurdert i kriteriet om 

integritet. Romanen kan by på fine skildringer, en “enkel og nedpå” skrivestil, som er 

“velformulert og vakker”. Språket er dessuten komponert “for at historien skal fortelles 

godt”. Vurderingene som er gjort av kriteriet om intensitet er positive, og det affektive 

kriteriet er anvendt.  

 Det affektive kriteriet tas i bruk når Golmen vurderer leseopplevelsen av romanen. 

Her blir Golmen “imponert” over hvor “velformulert og vakkert” språket er. Samtidig har 

Golmen en “fascinasjon” for fortellinger om romanifolket, slik det er vurdert i det kognitive 

kriteriet. Skildringene er dessuten “levende og ekte” for leser. Golmen avslutter omtalen slik: 

“Det er bare å la seg imponere – jeg skulle så inderlig ønske jeg kunne skrive like bra som 

Aina Basso.”. Vurderingene av det affektive kriteriet er positive, og anvendes i middels grad.  
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9.6 Sammendrag av bokbloggernes omtaler 

Sjølie sin omtale er vurdert positiv, fordi Basso “briljerer” med språket, samt at tema er 

aktuelt. Vurderingene av det affektive kriteriet anvendes i middels grad, fordi 

leseropplevelsen er vurdert i både det kognitive kriteriet og i kriteriet om integritet.  

 Golmen sin omtale er vurdert positivt, fordi Basso både skriver “fantastisk” og 

romanen inneholder et “vakkert” språk. Vurderingene av det affektive kriteriet anvendes i 

middels grad, fordi leseropplevelsen til Golmen er vurdert i både det genetiske kriteriet og 

kriteriet om intensitet.  
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10.0 Funn og avslutning  

I denne delen vil jeg presentere funnene i analysen. Etter dette vil jeg drøfte funnene med de 

øvrige teoretiske aspektene. Deretter vil konklusjonen samle oppgaven.  

  

10.1 Vurdering av bruken av det affektive kriteriet 
Når kritikere anvender det affektive kriteriet i en vurdering med det kognitive kriteriet, 

uttrykkes de gjerne som en “lovprising” av forfatteren, det er “litterær erfaring”, forfatteren 

viser “innsiktsfullt og udramatisk”, forfatteren er god på å skrive om “opplevelser med solid 

språk”, behandler temaet med “klokskap”, det er “godt og truverdig fortalt” eller at 

forfatteren er “sterk på relasjoner”. Kritikere gir beskrivelser av forfatterens intellekt eller 

kompetanse om temaet, og i noen tilfeller i form av panegyrikk eller som sterk ros.  

 Hos bokbloggere faller vurderingen av det kognitive kriteriet oftere ut av omtalene 

enn andre kriterier. Det er fire av ti bokbloggere som ikke er vurdert med det kognitive 

kriteriet. Disse er Sundal (i omtalen av Svøm med dem som drukner), Christiansen (i omtalen 

av Svøm med dem som drukner), Tones bokmerke (i omtalen av Vinternoveller), og Ness (i 

omtalen av Ensomheten i Lydia Ernemans liv). Dette vil si at fire av ti bokbloggere utelater 

en vurdering av forfatterens kognitive evne og intellektuelle nivå som kommer til syne i 

romanen. Der det affektive kriteriet er anvendt i vurdering med det kognitive kriteriet, 

uttrykkes dette som “noe av det beste jeg har lest i år” eller at bokblogger er knyttet til stedet 

som er beskrevet i romanen, noe som får fram fysiske reaksjoner som “gledelig 

overraskelse”.  

 Hos kritikere anvendes det affektive kriteriet i liten grad som en vurdering sammen 

med det genetiske kriteriet. Dette vil si at leseopplevelsen eller subjektive reaksjoner 

uttrykkes i liten grad her. 

 Når bokbloggere anvender det affektive kriteriet i en vurdering med det genetiske 

kriteriet, vurderes både en sammenlikning med andre forfattere, interesse for tema, som 

sjanger og hvorvidt romanen har fått bokpris. Tones bokmerke er den eneste bokbloggeren 

som har brukt en bokpris, Brageprisen, i en vurdering sammen med det genetiske kriteriet. 
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Den bokbloggerne som ikke er vurdert med det genetiske kriteriet er Gjengstø (i omtalen av 

Sju dagar i august), men det vil si at Gjengstø har utelatt en sammenlikning av romanen som 

sjanger, plass og kjent eller ukjent forfatter. 

 Når kritiker anvender det affektive kriteriet i vurdering med de estetiske kriteriene, 

blir kriteriene om integritet og intensitet oftere vurdert sammen med det affektive kriteriet 

enn kompleksitet. Når kriteriet om kompleksitet vurderes beskriver gjerne anmelder tema i 

stikkordsform eller tolker romanens tema inn i samfunnsaktuelle tema. Dette er mest 

fremtredende i romanene til Ingvild Hedeman Rishøi, Rune Christiansen, Brit Bildøen, og 

Aina Basso. Den kritikeren som ikke har tatt i bruk kriteriet om kompleksitet, er Hallheim 

(Svøm med dem som drukner). Hos bokbloggere anvendes det affektive kriteriet i liten grad 

når de vurderer kriteriet om kompleksitet. Både Sundal og Christiansen vurderer ikke kriteriet 

om kompleksitet (Svøm med dem som drukner), og utelater derfor en tolkning av romanen. 

 Når kritiker anvender det affektive kriteriet i en vurdering med kriteriet om integritet, 

uttrykkes dette som “til tider spennende”, “troverdig dikterunivers”, “medrivende roman”, 

“pageturner”, “smart roman”, “vi trenger slike romaner”, “små perler” og “tvungen 

deltakelse”. Det er oftere vurdert som helhet enn som del. 

 Når bokbloggere anvender det affektive kriteriet i en vurdering med kriteriet om 

integritet, uttrykkes det som “rørende, vakker historie”, “hjerterått”, en “lesenytelse”, 

“magisk stemning”, “ytre hendelser forstyrrer” og andre beskrivelser som uttrykker hvordan 

helheten oppleves som en leseopplevelse. 

 Når kritiker anvender det affektive kriteriet i vurdering med kriteriet om intensitet, 

gjør anmelderen ofte sin viktigste vurdering. Det er tydelig at kvaliteten i verket vurderes her. 

Det uttrykkes som «språklige plattheter», «språklig særpreg», «lettflytende språk», «forflatet 

tekst» og liknende eksempler. 

 Når bokbloggere anvender det affektive kriteriet i vurdering med kriteriet om 

intensitet, uttrykkes dette som “språket påvirker,” det er “sart, vakkert og levende”, 

“unødvendige virkemidler”,”språket flyter lett”, setningene er “vakre” og “kunstferdige”. 

Det er også lagt større vekt på leseropplevelsen og de fysiske reaksjonene, under lesning. 

Dette beskrives er “vondt i magen” og “…jeg puster dypt og fornøyd når jeg leser.”.  

!  77



10.2 Hvordan forvaltes og beskrives det affektive kriteriet hos kritikerne og 

bokbloggere? 
Analysen viser at kritikere anvender vurderingskriteriene i alle anmeldelsene, og de er 

representert hver gang, unntatt hos Hallheim. Hos bokbloggere uteblir det kognitive og det 

genetiske kriteriet oftere når det vurderes. Som helhet er anmeldelsene en delvurdering av det 

affektive kriteriet når det anvendes med det estetiske kriteriet, og i de tilfellene hvor det tas i 

bruk sammen med det kognitive kriteriet. En årsak til dette kan være, slik Beardsley sitt syn 

er, på hvordan det “affective reasons” begrunnes. Følelsene må forklares og begrunnes med et 

hva og et hvorfor. Når denne forklaringen gis, er de estetiske kriteriene anvendt for å vurdere 

hvorfor verket har kvalitet og hva som har kvalitet. Virkningen av en slik bedømmelse gjør at 

det affektive kriteriet anvendes for å vurdere hva som oppleves som kvalitet i estetiske 

kriterier, og det affektive kriteriet er derfor en delvurdering som gir beskrivelser til øvrige 

kriterier.  

 En annen årsak til at kritikeren anvender det affektive kriteriet sammen med de 

estetiske kriteriene for å vurdere kvaliteten i verket, kan være slik Per Thomas Andersen 

begrunner kritikerens argumentasjonslogikk. “Affektasjon” legges inn som et premiss, for å 

begrunne kvaliteten i verket. Konklusjonen gjør det vanskelig å etterprøve en annen lesers 

synspunkt. Andersen mener derfor at konklusjonen er “urimelig” (Andersen 1987, 25). I 

analysen er dette synlig når kritiker forsøker å vise hvordan språket, helheten eller tolkningen 

fungerer bra eller dårlig i verket. De estetiske kriteriene beskrives i mindre grad ut fra 

leseropplevelsen, men det tas i bruk som subjektive reaksjonene for å vurdere helhet. Ofte 

uttrykkes dette i avslutningen av anmeldelsen, som en konklusjon. Dette gjør omtrent alle 

kritikere, bortsett fra hos Hovdenakk, Ellefsen og Sandve. Det uttrykkes ikke i form av ironi, 

sarkasme eller patos, slik Per Thomas Andersen oppfatter en kritikers stil. Her må det også 

tas med i betraktning at romanen allerede er vurdert som god ut fra prisutdelingen, og derfor 

kan vi også forvente mindre bruk av ironi og sarkasme i anmeldelsene. I større grad kan vi se 

bruk av patos enn andre retoriske elementer. Her former det seg som panegyrikk eller stekt 

positivt ladede ord, ros. Dette er tydeligst i vurderingen av romanen til Rune Christiansens 

Ensomheten i Lydia Ernemans liv og Brit Bildøens Sju dagar i august. Her er også 

anmeldelsene mest samstemte i vurderingene. De anmeldelsene som viser mest uenighet i 
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hvor god romanen er hos Lars Myttings Svøm med dem som drukner, Ingvild Hedeman 

Rishøis Vinternoveller og Aina Bassos Finne ly. 

 Hos bokbloggere viser analysen at det affektive kriteriet alene anvendes i større grad 

for å vurdere kvalitet. Dette kommer tydeligst frem som fysiske og subjektive reaksjoner, og 

følelsene tas i bruk for å vurdere kvaliteten i verket. En årsak til dette kan være slik Bjerck 

Hagen ser på litterær kvalitet. Kvaliteten er synlig som symptomer. Det første symptomet, 

fysiske reaksjoner, kan gi ulike sinnstemninger. Dette resulterer i ulike følelser, og er synlig 

på kroppen. Følelsene som uttrykkes kan derfor si noe om den estetiske opplevelsen. Dette er 

beskrevet hos noen bokbloggere, men ikke hos samtlige. Analysen viser også at bokbloggere 

beskriver kvaliteten i verket med stil, tone, atmosfære og språk, slik Bjerck Hagen mener det 

sjette symptomet på kvalitet, beskrives. Slik opptrer symptomene i et samspill med 

hverandre, og kvaliteten i verket vurderes ut fra dette samspillet.  

 I analysen beskriver bokbloggere hvordan leseopplevelsen oppleves på kroppen. Den 

er “hjerteskjærende” eller leses med “hjertet utenpå kroppen”. Reaksjonene til enkelte av 

bokbloggere, slik som hos Tones bokmerke, er beskrevet med “hulking”, “snufsing”. Andre 

har skrevet at de ikke er overvettes “begeistret” eller at de “gleder” seg til neste bok. Alle 

følelsene som er uttrykt er en del av Tomkins affektive responser. “Hulking” og “snufsing” 

finnes i den negative affektgruppen. I den positive affektgruppen finnes “glad” og 

“begeistret”. En av utfordringene med Tomkins teori er at det ofte krever en tilstedeværelse 

for å kunne avgjøre graden av hvor synlig følelsene er. Vi kan ikke måle følelser i styrke og 

intensitet ved å lese en omtale. Imidlertid kan vi anta at Tone har hatt en sterk opplevelse med 

novellen til Rishøi, fordi følelsene er beskrevet som “hulking og snufsing”. Dette viser også 

en sammenheng med resten av omtalen. Det var “hjerteskjærende å lese”, og “heldigvis har 

hun skrevet inn den lille ventilen av håp ved slutten av hver novelle. Å forlate historien uten 

denne ventilen, hadde vært hjerterått mot meg.”. Det er tydelig at Tone viser effekten av 

hvordan hun oppfatter sin egen lesning. På en annen side kan Damasios affektteori anvendes 

for å forstå hvilke følelser som beskrives. Ifølge Damasio danner emosjonene et kart i vår 

kognitive verden. I første rekke vil følelser streve for å oppnå likevekt eller behag. Når det 

blir et fravær av likevekt eller behag, utløser dette negative eller positive følelser. Den 

umiddelbare reaksjonen er at emosjonene forteller hva følelsene skal vise. Det er disse 

fysiske reaksjonene som beskrives og uttrykkes hos bokbloggerne, og følelsene får stor 
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betydning i vurderingen av om boka er god eller dårlig. Damasio mener at det å møte et 

objekt, alltid fører til en følelse av velbehag eller ubehag. Dette vil si at alle mennesker føler 

noe, i møtet med objekt. Men i ulik grad (Damasio 2006,85). Denne påstanden kan også vise 

til hvordan både kritikere og bokbloggere vurderer ut fra det affektive kriteriet når de 

anmelder eller skriver omtale.  

  

10.3 Hva kan funnene av vurderingene si oss?  
Etter min oppfatning viser det affektive kriteriet at de personlige og subjektive reaksjonene er 

uttalt hos kritikere i like stor grad som hos bokbloggere. Dette er synlig når anmeldere og 

bokbloggere anvender de estetiske kriteriene, og i vurderingen av romanen som helhet. 

Likevel er forskjellene at kritikeren bedømmer og vurderer i mindre grad ut fra et 

følelsesladet ståsted. Bedømmelsen her handler om hvordan de estetiske kriteriene vurderes. 

Følelsene opptrer først når kritiker vurderer bokas estetiske kvalitet, det er dette som 

kjennetegner kritikernes måte å anvende det affektive kriteriet på. For bokbloggere handler 

det om hva slags leseropplevelse de har hatt, og det affektive kriteriet anvendes i større grad 

alene for å vurdere kvalitet. Først da vil opplevelsen få verdi, fordi bokbloggeren ønsker å 

veilede i om den kan anbefales å lese eller ikke. 

  

10.4 Konklusjon 
Hvordan kommer det affektive kriteriet til uttrykk hos anmeldere og bokbloggere, og i 

hvilken grad anvendes det affektive kriteriet når anmelder, bokblogger og jury beskriver og 

begrunner hva som er en god bok? Kritikere tar i bruk det affektive kriteriet som et 

delkriteriet når de vurderer kvaliteten i romanen, og det anvendes derfor i middels grad. Det 

affektive kriteriet uttrykkes og begrunnes med et hvorfor og et hva for å si noe om kvaliteten. 

Hos bokbloggere anvendes det affektive kriteriet i større grad i alle vurderingskriteriene for å 

vurdere kvaliteten i romanen. Dette uttrykkes og begrunnes ut fra følelser og med hvilken 

leseopplevelse som ble oppnådd under lesningen. 

 I dette prosjektet er det flere tilfeller hvor både kritiker og bokbloggere vurderer 

vinnerboka negativt. I stor grad handler det om hvilke subjektive følelser og reaksjoner som 
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er knyttet til leseropplevelsen. Det kan også være knyttet til smak og behag, når vurderingene 

spriker slik selv om boka er tildelt pris. Dette ser vi hos flere bokbloggere, men også hos 

noen kritikere. Det kan også knyttes til retoriske begrunnelser, valg av ord og beskrivelser 

som gir muligheter til å bevege den som leser anmeldelsen eller omtalen. I kommentarfeltet 

til bokbloggerene er det også mulig å lese hvordan leseropplevelsen er mottatt. Her gis det 

uttrykk for både uenighet og spenning i påvente av om man får de samme subjektive 

reaksjonene. Dette er et perspektiv som anmelderen ikke har mulighet til å få med seg når de 

vurderer litteratur i dagspresse.  

 En årsak til at vi føler, er at det gir større muligheter til overlevelse. Dette kan være en 

grunn til at vi tar i bruk subjektive reaksjoner og leseropplevelse når vi vurderer kvaliteten i 

verket som godt eller mindre godt. De sterke følelser bidrar også til den gode eller dårlige 

leseropplevelsen. Likevel vise analysen at verdien og kvaliteten er mer fremtredende i de 

tilfeller hvor romanen allerede har fått en utmerkelse. Det kan derfor se ut til at det er en viss 

sammenheng mellom bokprisen som romanen har fått, og de affektive responsene som er 

uttrykt i anmeldelser og omtaler. 
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