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Indledning 

Hvor står læseren, og hvilke krav og forventninger er der til ham og hans rolle i litteraturlæsningen? 

De litteraturteoretiske tilgange i danskfaget har ændret sig gennem det sidste århundrede. Forholdet 

til forfatter, værk og læser har gennemgået en omskiftelig udvikling, der har gjort op med tidligere 

tiders paradigmer for at indføre nye. Hvor man tidligere havde forfatteren og dennes biografi i 

fokus, afløste nykritikken denne tilgang med sin autonome værkteori, og som en foreløbig 

kulmination i denne litteraturteoretiske udvikling forsvandt også denne tilgang for i stedet at 

koncentrere sig om forholdet mellem læseren og værket i receptionsteorierne. 

 Disse teoretiske metoder skaber nye positioner for læseren. Afhængig af teoriens udgangspunkt 

tilskrives læseren en større eller mindre rolle i forholdet til teksten.  

Samtidig udvikler danskfaget sig i de tilsvarende perioder, hvilket kommer til udtryk i 

vejledninger og læseplaner og forplanter sig til danskfagets praksis. Der er stor forskel på de 

læsninger, der forventes af eleverne, og de krav der stilles til dem.  

Det vil derfor være interessant at undersøge de forskellige perioder med hver deres teoretiske 

teksttilgang og syn på læseren samt at sammenligne danskfagets udvikling, som det udtrykkes i 

vejledninger og læseplaner, med disse. Formålet vil være at undersøge, i hvor stor en grad der er 

overensstemmelse mellem fag og teori, samt at definere hvilken rolle der som følge heraf bliver 

læseren til del.  

Det er disse forhold, jeg vil belyse, og min problemformulering lyder derfor som følger: Er der 

sammenhæng mellem litteraturteorierne og det syn på forholdet mellem tekst og læser, der til 

skiftende tider udtrykkes i danskfaget? 

 

Min metode til besvarelse af ovenstående er at sammenligne og diskutere et udvalg af tekster, jeg 

finder repræsentativt: 

Før det første fokuserer jeg på, hvad jeg finder er tre væsentlige teoritilgange, idet de alle tre har 

været dominerende i danskfaget, men er radikalt forskellige i deres opfattelse af tekst og læser. Det 

drejer sig om biografismen1, nykritikken og receptionsteorierne. 

Dernæst ses hver enkelt teoretisk tilgang i en danskfaglig kontekst ved at inddrage de 

vejledninger og læseplaner, der har præget faget på det tidspunkt, den enkelte teori kan siges at 

være fremherskende. 

                                                 
1 Og mere end det, Vilhelm Andersens litteraturlæsning indoptager flere metodiske tilgange. For overskuelighedens 
skyld bruges biografismen som overordnet benævnelse. 
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Til belysning af den biografiske metode undersøges Vilhelm Andersens bog Dansk litteratur. 

Forskning og undervisning fra 1912 samt bekendtgørelsen for dansk i mellemskolen af 1904, til den 

nykritiske tilgang inddrages Johan Fjord Jensens Den ny kritik fra 1962 og danskfagets 

undervisningsvejledning fra 1984 og endelig sammenlignes Michel Olsen og Gunver Kelstrups 

antologi Værk og læser fra 1981 som teoretisk baggrund for receptionsteorierne med Fælles Mål, 

faghæftet for dansk fra 2003. Dansk litteratur. Forskning og undervisning, Den ny kritik samt Værk 

og læser vil altså udgøre denne opgaves primærtekster, vel vidende at de teoretiske felter, de 

repræsenterer, er mere mangfoldige end disse tekster alene. Således inddrager denne opgave også 

viden fra et bredere felt af tekster, som det ses i litteraturlisten. 

 

Vilhelm Andersen og den danske litteratur 

Med oprettelsen af professoratet i dansk litteratur i 1908 var dansk blevet et undervisningsområde i 

sig selv ved universitetet, og det harmonerede med, at danskfaget på dette tidspunkt allerede havde 

status som folkeskolens vigtigste fag siden sin indførelse i loven af 1899. Professoratet ved 

København Universitet blev besat af Vilh. Andersen, og hans indflydelse på danskfagets 

litteraturundervisning, både hvad angik undervisningens indhold og metode, skulle vise sig at blive 

omfangsrig. Til trods for det forhold at Vilh. Andersen forskede og underviste ved universitetet, 

kom hans overvejelser og konkrete program for undervisningen i litteratur til at påvirke danskfaget i 

både gymnasieskolen og folkeskolens real- og mellemskole. Med udgivelsen af Dansk litteratur. 

Forskning og undervisning i 1912 beskrev og vejledte han begejstret, som titlen viser, i 

litteraturlæsning for danskfaget. Projektet knyttede den tids litterære forskning sammen med en 

metodelære for dansk. I det følgende skal der redegøres for Vilh. Andersens overordnede principper 

for læsningen, og det didaktiske program der fulgte heraf. 

 

Litteraturforskningens metoder 

Vilh. Andersen indkredser i sin bogs første del en bred vifte af videnskabelige metoder til 

tekstlæsning og fortolkning. Rangordnet ser de ud som følger: den poetiske læsemåde, den 

filologiske læsemåde, den æstetiske læsemåde samt den historiske læsemåde. Samlet giver de os et 

overblik over datidens litteraturforskning. 

 I den poetiske læsemåde betones oplevelsen af værket. Her er det hovedsagen at åbne sig, så man 

bliver i stand til at indtage teksten. Om metoden siger Vilh. Andersen: ”Den består i at modtage 
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værket rent fra digterens ånd, at nyde det, som man siger.”2 Mens læseren her blot omtales som et 

passivt ”instrument” for digterens værk, gælder det for litteraturforskeren eller læreren om at være i 

stand til at ”læse korrekt op, om ikke med munden, så ’med hjertet’”.3 Det forudsættes altså, at 

litteraturens værker tilbyder en række oplevelser, der både virker smukke, og som fremkalder 

nydelse hos læseren, blot denne er stemt for at modtage teksten. 

 Ved den filologiske læsemåde skal forskeren forholde sig tekstkritisk til værket ved at undersøge 

og sammenligne alle eksisterende udgaver af et givent værk med henblik på at læse værket i dets 

mest fuldkomne og komplette form. Dernæst skal forskeren udarbejde en sproglig kommentar til 

teksten. I denne kommentar oversættes og forklares forældede ord og begreber til moderne 

sprogbrug, således at de bliver tilgængelige for samtidige læsere. Dertil må man ydermere knytte 

kommentarer, der forklarer og oplyser om ”alle værkets hentydninger til og forbindelser med 

datidens offentlige og private liv.”4 Formålet med dette arbejde, der kan være mere eller mindre 

omfattende alt efter værkets alder og kompleksitet, er tydeligvis at sætte det ind i en kontekst, som 

gør det forståeligt i et samtidsperspektiv. Det er værd at bemærke, at det, som Vilh. Andersen her 

betragter som en streng videnskabelig beskæftigelse, også betyder, at forskeren eller læreren 

uvægerligt må tage stilling til tekstens betydning og løbende tolke værket i denne proces af 

udvælgelse og forklaring. 

 Dernæst følger læsningens æstetiske måde, som for det første undersøger et værks genre og 

stilistiske virkemidler, dvs. de rent formelle træk ved teksten, og for det andet interesserer sig for 

digterens sind, dvs. en psykologisk tilgang til teksten med inddragelse af forfatteren. Når de 

formelle træk er udledt og bestemt, kan man begynde at vurdere disse som en række valg fra 

forfatterens side, der på et psykologisk plan stemmer overens med dennes væsen og digteriske 

mentalitet. Vilh. Andersen bruger Oehlenschläger som eksempel herpå, idet han som ”et 

affektmenneske” i romancen som genre fandt det udtryk, der bedst harmonerede med hans væsen. 

Således beskriver Vilh. Andersen med den æstetiske læsemåde en metode, der blotlægger en 

forbindelse mellem forfatter og værk (en metode han da også selv anvendte som forfatter til 

adskillige biografier), for ad denne vej at analysere værket og finde dets årsager. Det hedder 

rammende om ovennævnte tre tilgange, at ”de løser værket op i dets dele for at forklare det.”5  

                                                 
2 Dansk Litteratur. Forskning og undervisning, s. 10. 
3 Ibid., s. 11. 
4 Ibid., s. 14. 
5 Ibid., s. 16. 
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 Endelig følger den sidste metode, den historiske, der søger at sætte værket ind i en sammenhæng 

med bl.a. litterære strømninger, kultur og idéhistorie. Et sådant perspektiv opnås ved at undersøge 

værkets tilhørsforhold til lignende værker gennem en sammenligning af fælles træk og herigennem 

påvise en udvikling. Således drejer det sig om litteraturhistorisk at vise ”de forskellige perioders 

vekslende syn på det samme emne.”6 Herefter sættes værket ind i et kulturhistorisk perspektiv ved 

at fremhæve de træk, der fortæller læseren noget om religion, moral, samfund, m.m. På denne vis 

kan Vilh. Andersen fx påvise, hvorledes Oehlenschlägers værker indeholder romantiske træk i 

modsætning til oplysningstidens generelle betoning af intellektets betydning, og kan med afsæt i 

værket udlede en bestemt periodes ånds- og kulturhistorie. Sluttelig analyseres den idémæssige 

sammenhæng, der hos forfatteren udtrykkes, når man undersøger hans samlede produktion: Det sker 

ved at sammenholde den viden, man besidder om forfatterens personlige impulser, med de motiver 

og ideer der kan spores i hans produktion.   

Det ses således, at den forskning og metodik, Vilh. Andersen lægger til grund for tekstlæsningen, 

er ganske kompleks og omfattende. Samlet tegner der sig et billede af et tekstsyn, det opfatter 

teksten som en objektivt givet størrelse, som en betydningsbærende enhed, der rummer essensen af 

en given forfatters personlige indtryk og oplevelser bearbejdet til et kunstnerisk værk af høj litterær 

værdi. Derfor er meningen i en sådan tekst statisk, og fortolkerens rolle bliver at finde og afdække 

denne mening bedst muligt. 

 

Det didaktiske program 

Det videre spørgsmål er nu, hvordan denne tilgang kan sættes ind i en didaktisk sammenhæng. Det 

beskriver Vilh. Andersen i bogens anden del, der er det egentlige program for litteraturlæsning i 

danskfaget. I denne opgave lægges der især vægt på at fremlægge og diskutere de overvejelser, der 

vedrører gymnasiet, da Vilh. Andersens læseplan herfor som nævnt fik betydning for folkeskolen. I 

bogen Danskfagets didaktik fremhæves dette forhold: 

 
”Vilhelm Andersen (…) fik stor indflydelse på, hvilken litteratur der var værdifuld at læse, 
og hvordan man kunne læse den. Indflydelsen begrænsede sig ikke kun til universitetets 
studerende, men også langt ind i gymnasiet, realskolen og mellemskolen fik hans 
litteratursyn virkning.”7 
 

                                                 
6 Dansk Litteratur. Forskning og undervisning, s. 18. 
7 Danskfagets didaktik, 1995, s. 40. 
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Hos Vilh. Andersen formuleres sagen således: ”Her rejser sig da tre spørgsmål: Hvad skal man 

læse? Hvornår? Hvorledes?”8 Det er disse tre didaktiske kernespørgsmål, han stiller og giver et svar 

på. Dermed er hans position som didaktiker samtidig defineret: det er nok så væsentligt at pege på 

de centrale tekster i faget, det er derimod ikke nødvendigt at stille spørgsmålet hvorfor, de skal 

læses. 

 Grunden er den enkle, at svaret er givet på forhånd. For danskfaget i 1912 er der ingen tvivl om 

indholdets relevans og betydning, idet det for en ny generation af skoleelever drejer sig om at 

overtage en litterær arv og tradition fra den forrige generation9. Vilh. Andersens bog antager derfor 

implicit, at det handler om at formidle den eksisterende litterære kultur bedst muligt, og det er 

sigende, at denne målsætning er så indlysende, at det ikke er nødvendigt at eksplicitere den. 

  

Forholdet mellem tekst og læser 

Med udgangspunkt i en så smagfuld oplæsning som muligt, præsenterer læreren den aktuelle tekst 

for eleverne, jf. den poetiske læsemåde hvor teksten opleves og nydes. Herefter tages der fat på 

fortolkningen. Først ved at eleverne får lejlighed til at stille opklarende spørgsmål til tekstens 

sproglige og reale områder for at sikre forståelsen i den statariske læsning, jf. den filologiske 

læsemåde, derefter kommer den æstetiske og historiske læsemåde i spil, da det nu er lærerens 

opgave at udlægge værkets form, indhold og betydning via foredrag eller en lærerstyret samtale. 

 Vi ser således klart, hvorledes udlægningen af værket finder sted, og det er tydeligt, at teksten er 

i centrum. Derudover spiller forfatteren også en væsentlig rolle, da hans biografiske forhold tænkes 

med i fortolkningen, samt læreren der jo er garant for den korrekte udlægning af teksten. Derimod 

er læseren passiv i fortolkningen og er til enhver tid henvist til blot at modtage det budskab, læreren 

formidler. Vel stiller eleverne spørgsmål til teksten, men de tjener udelukkende til at få opklaret 

sproglige dunkelheder og oplysninger om tekst og kontekst; lærerens udlægning kan aldrig drages i 

tvivl for ”Dansktimen skulle ikke gerne være en diskussionsklub”, som Vilh. Andersen bemærker.10 

 Men Vilh. Andersen doserer sit program med stor kærlighed overfor sine elever, det er nemlig 

væsentligt, at læserne bibringes de fantastiske oplevelser, der findes i litteraturen på bedste vis, 

hvorfor den meget krævende teksttilgang altid er underordnet læseglæden:  

 

                                                 
8 Dansk Litteratur. Forskning og undervisning, s. 102. 
9 Det er bl.a. væsentlige forfatterskaber fra oplysningstiden og romantikken, der er gennemgående.  
10 Dansk Litteratur. Forskning og undervisning, s. 108. 
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”Skolen skal ikke uddanne filologer eller æstetikere eller historikere, men læsere, folk, der 
kan tænke og føle.”11 
 

Det er et skolesyn, der uden videre kan beskrives som moderne, da det er i samklang med 

folkeskolens målsætning i dag. Formålet for nutidens folkeskole betoner således udtryk som 

personlig udvikling og lyst til at lære.12 

 Derimod er det menneskesyn Vilh. Andersen udtrykker ikke i takt med vore dages tiltro til 

individets selvstændige udvikling. Som beskrevet skal eleverne blindt overtage den litterære kanon, 

hvorved de gøres til passive objekter for lærerens undervisning. Skolens fornemmeste opgave som 

humanistisk kulturinstitution er at sikre denne kulturelle tradition, og dette foregår, som det hedder i 

Vilh. Andersens afsluttende parole, ved ”at forme mennesker”.13 

 

Bekendtgørelsen for dansk 

Spørgsmålet er nu, hvorledes Vilh. Andersens litteraturlæsning korresponderer med de krav, der fra 

statens side eksister til danskfaget? 

 I bekendtgørelsen for dansk i mellemskolen af 1904 udtrykkes det, at formålet først og fremmest 

angår forståelsen af det læste, det være sig ”de enkelte Ord og Udtryk” samt ”Meningen og 

Sammenhængen”14. Det hører til lærerens opgaver at forklare og definere det første, nemlig ord og 

udtryk, mens ”Om det læste er forstaaet efter sin Mening og Sammenhæng, prøves ved 

Genfortælling af og Samtale om Indholdet deraf.” Herudover lægges der udelukkende vægt på en 

god og dannet oplæsning af litteratur. 

 På et fagligt højere niveau nemlig i bekendtgørelsen for gymnasiet af 1906 hedder det ydermere 

om formålet, at eleverne skal opnå et fyldigt kendskab til ”det Aandsliv, der har fundet sit Udtryk i 

den danske Litteratur.”15 

 Hovedsigtet med tidens litteraturundervisning er altså på ingen måde at anspore til en dialog med 

og om litteraturen. Eleverne skal modtage den litterære arv og kende til åndslivet, og ikke, som også 

Vilh. Andersen udtrykte det, gå i diskussion med den. Selvstændighed var ikke en dyd i 

litteraturlæsningen. Vi kan derfor konkludere, at fagets formål udtrykkes tydeligt fra ministeriets 

side, og at det stemmer udmærket overens med de metoder og holdninger, som Vilh. Andersen 

fremlægger.  
                                                 
11 Dansk Litteratur. Forskning og undervisning, s. 104. 
12 Folkeskolens formål § 1 og 2, lov om folkeskolen af 21. juli 2000. 
13 Dansk Litteratur. Forskning og undervisning, s. 113. 
14 Bekendtgørelse om Undervisningen i Mellemskolen af 1904. 
15 Bekendtgørelse angaaende Undervisning i Gymnasiet af 1906. 
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Nykritikken 

Vi bevæger os nu frem i tiden for at se nærmere på den teksttilgang, der mest markant kom til at 

gøre op med Vilh. Andersen og hans tids metodik, nemlig nykritikken. Hvor vi så biografismen 

lægge vægt på forholdet mellem forfatter, værk og de åndshistoriske strømninger i tiden, bringer 

nykritikken med dens betragtning af teksten som autonom, nærlæsningen og opfattelsen af form og 

indhold som en funktionel enhed nogle helt andre forhold i spil. Bevægelsen og dens doktrin skulle 

vise sig at skabe en radikalt anderledes position for læseren, og den satte sig spor i tekstforståelsen i 

dansk fra 1960’erne og frem. 

 Den ny kritik er en bevægelse, der ansporet af navne som T.S. Eliot og I.A. Richards begynder i 

universitære amerikanske kredse i 20’erne og 30’erne. Senere breder den sig, og idéerne dukker op i 

Norden i løbet af 50’erne, men det er med Johan Fjord Jensens Den ny kritik fra 1962, den for alvor 

bliver formuleret på dansk grund. Det er derfor også den bog, der i denne forbindelse er opgavens 

primærtekst. 

 

Autonomi og struktur – nykritikkens teoretiske grundlag 

Nykritikken rummer som noget centralt to aspekter: autonomiteorien og strukturteorien, og de skal 

derfor forklares her. Det nye i autonomiteorien er, at man opfatter værket som en selvafsluttet 

enhed, der kun lader sig erkende og studere som sådan. Dette er et afgørende synsvinkelskifte i 

forhold til biografismen, der, som vi så, søgte en årsag til og forklaring på et værks opståen udenfor 

værket selv. I autonomiteorien er værket frigjort fra sin forfatter, teksten er blevet autonom. 

 Ethvert personligt forhold hos forfatteren kan ikke tillægges nogen æstetisk værdi, for forfatteren 

ses kun som en formidler. Værket har begribeligvis afsæt i forfatteren, men gennem den litterære 

tilblivelse sker der en objektivering af dette forhold: 

 
”Som digter er han et medium, en katalysator. I digtningen sammensmeltes hans almene 
erfaringer uden at hans private inddrages deri.”16 
 

 Dette fører frem til det andet træk i autonomiteorien, nemlig hævdelsen af det objektive korrelat. 

Når forfatterens personlige følelser i værket er blevet ophøjet og objektiveret, har værket ikke 

længere status som noget specifikt men udtrykker nu noget generelt og almenmenneskeligt. 

Følelserne formidles via et kunstnerisk udtryk, et objektivt korrelat, der vækker en følelsesmæssig 

oplevelse hos tekstens modtager. Det vigtige i nykritikken er dens betoning af ordet objektiv. Det vi 

                                                 
16 Den ny kritik, s. 94. 
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her ser, er en bevægelse væk fra forfatterens intention hen mod værket, der rækker ud mod sin 

læser.  

 En metodisk konsekvens af ovenstående bliver nykritikkens dogme om værkets form og indhold 

som en ubrydelig enhed: Værkets mening opstår først i samspillet mellem tekstens form og indhold, 

og er ikke tilvejebragt som idé eller færdig tanke i en forfatters bevidsthed for siden at blive lagt ned 

i teksten. Derimod skabes i selve teksten noget nyt, en litterær helhed, og derfor  

 
”(…) var det også givet, at stilstudiet aldrig kunne gennemføres uden om tolkningen af det 
indhold, stilformen var tilknyttet, og omvendt at tolkningen ikke kunne gennemføres uden 
om en analyse af de særlige stil- og formtræk, som digtningens indhold udtrykkes 
igennem.”17 
 

En følge af denne betragtning bliver, at tidligere tiders filologiske arbejde mister sin relevans, da 

dette netop analyserede tekstens formelle træk i løsrevne enkeltdele.  

 Hertil må det bemærkes, at nykritikkens genstand primært var samtidens modernistiske lyrik og 

prosa, og at det især var her, den viste sin store anvendelighed som metode. Man kan med rette sige, 

at det er en stor fordel for eleverne i skolen, at den filologiske bagage bliver overflødiggjort: Det er 

med nykritikken væsentlig nemmere at komme i direkte dialog med teksten. På den anden side er 

det værd at medtænke, at nykritikkens radikale udelukkelse af tekstens kontekst kan medføre en 

meningsløs tilgang til ældre tekster, fx den type litteratur som Vilh. Andersen repræsenterede. 

Hvordan skal vi fx kunne belyse Staffeldts Indvielsen uden at inddrage romantikken som periode?  

Nykritikkens andet aspekt er strukturteorien. De mange teoretikere i nykritikken arbejdede ud fra 

flere strukturopfattelser af forskellig karakter fx René Welleks teori om et værks forskellige strata 

og Cleanth Brooks’ teori om paradokset. Væsentligst er I.A. Richards’ enhedsteori, der ligeledes er 

en strukturteori, hvorfor jeg kort vil fremdrage den her. 

 I Principles of Litterary Critisicm fra 1928 skriver han: 

 
”Digtningen er ikke blot en samvirken af kræfter, men en dramatisk, spændingsfyldt enhed 
af adskilte virkelighedsplaner, dannet i digterens skabende bevidsthed.”18 
 

Hvad Richards ønsker at vise er, at tekstens relationer tilsammen udgør en helhed. Detaljerne er 

ikke æstetisk interessante, kun kombinationen, som skaber en sammenhængende struktur, spiller en 

rolle. Netop i fastholdelsen af ellers modsatrettede følelser findes værkets særlige kvalitet, og jo 

                                                 
17 Den ny kritik, s. 101. 
18 Citeret i Den ny kritik, s. 123. 
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mere kompleks værket er, jo højere er dets kvalitative niveau. Som en følge heraf, ser vi, hvorledes 

Richards går fra en objektiv beskrivelse af værkets struktur til at definere en norm for det gode 

kunstværk. 

 

Læseren og nykritikken 

Opgaven har nu gjort rede for de væsentligste elementer i den nykritiske teksttilgang, og vi kan 

opsummere følgende hovedpunkter:  

 Nykritikken blev et opgør med de litterære metoder, der forsøgte at finde et værks mening 

andetsteds end i værket selv. I stedet for at lede efter værkets forklaring udenfor teksten og betone 

dets historiske sammenhæng, anså nykritikken værket alene som undersøgelsens objekt. Med 

helhedstanken og ideen om det autonome værk var kendskabet til hele den litterære arv ikke 

længere en forudsætning for at kunne tolke en tekst, i stedet blev læseren stillet i et mere direkte 

forhold til teksten.  

Nykritikken væsentligste bidrag er således den intensive tekstanalyse og kravet om 

nærlæsningen: Det er i teksten, man skal finde belægget for en given udlægning, og det er et 

synspunkt som i hvert fald principielt skabte et mere demokratisk forhold mellem elev og lærer i 

danskfaget.19 

 Dernæst er opfattelsen af værket som en relationel enhed af strukturer samt tanken om form og 

indhold som sammenhørende af betydning, fordi det peger på værket som en helhed, i modsætning 

til den filologiske forskning der opløste værket i dele. Med helhedstanken fulgte kravet om at 

udlede værkets hensigt, den ene rigtige læsning der udtrykte værkets ”totalmening”20. 

Og endelig er det nykritikkens fortjeneste, at tekstlæsningen bevæger sig væk fra det personlige 

og i stedet pointerer et indhold af almen karakter. 

 

Nykritikken i danskfaget 

Set i forhold til danskfagets praksis fik nykritikken stor indflydelse. Jeg har her valgt at kigge 

nærmere på Dansk 84, idet denne undervisningsvejledning dels markerer den daværende 

undervisningsminister Bertel Haarders ønske om at styrke skønlitteraturen i danskfaget21, dels blev 

                                                 
19 I realiteten ligestilles eleven dog ikke med læreren, da det er læreren, der med sine faglige kvalifikationer ofte leverer, 
hvad der er blevet kaldt mesterfortolkningen. Derimod findes der, som vi senere skal se, i receptionsæstetikken og 
reader-responseteorierne forudsætninger for at bringe læserens subjektive fortolkning ind i litteraturlæsningen. 
20 Den ny kritik, s. 107. 
21 Danskfagets didaktik, s. 55 ff. 
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udsendt på et tidspunkt, hvor den nykritiske inspiration kan siges at være fremherskende. 

Spørgsmålet er endnu engang, hvordan synet på teksten, læseren og tekstarbejdet anskues. 

 Dansk 84 lægger vægt på digtningen som det skønlitterære fundament og fagets 

omdrejningspunkt. I arbejdet hermed møder eleverne en række værdiforestillinger, der vækker til 

engagement og diskussion og er medvirkende til, at eleverne udvikler ”et lyst- og ikke pligtbetonet 

forhold til læsning”.22 Der fokuseres på elevernes selvstændige stillingtagen til tilværelsen, og det 

gælder også den kulturarv, vi hos Vilh. Andersen mødte som det centrale indhold. Dette udtrykkes 

bl.a. i følgende: 

 

”Fagets indhold er ikke et færdigt produkt af kulturarv, som kan leveres (…)”, 

og endvidere i udsagnet: ”Sandhedsbegreber kan diskuteres.”23 

 

Metodisk taler Dansk 84 om en række redskaber til tekstanalysen og her nævnes både 

beskrivelser af tekstens virkemidler (såsom miljø, komposition og synsvinkel), at man forholder sig 

til forholdet mellem form og indhold og uddrager tekstens tema samt en perspektivering og 

vurdering ud fra tekstens ”værdiudsagn”.24  

 Det ses, at teksten her er i centrum for tekstarbejdet, og at fortolkningens formål er at afdække 

tekstens værdiforestillinger udtrykt i tekstens værdiudsagn. Værdiforestillingerne er af almen 

karakter, og hvad der betones i tekstarbejdet er, at eleverne går i dialog med disse. Heri ligger der 

således et dannelsesformål, der ideelt set udvikler det selvstændige menneskes vurderingsevne og 

stillingtagen til tilværelsen. Dansk har bevæget sig betydeligt siden Vilh. Andersens passive 

disciple. 

 Så langt er ovenstående teksttilgang i udmærket overensstemmelse med en nykritisk 

tekstlæsning, men når Dansk 84 senere taler om dramatisering og videredigtning som metode25, må 

det bemærkes, at nykritikken i sin mest stringente form netop ikke muliggjorde sådanne metoder: 

Fordi indhold og udtryk sås som uadskilleligt, var det for nykritikkerne umuligt at omsætte et værk 

til en anden genre gennem parafrasen uden at ødelægge det. 

 Men at teksten er en objektiv struktur, der er bærer af en immanent mening, står i 1984 stadig 

som en grundantagelse, der deles af både nykritikken og biografismen. 

                                                 
22 Dansk 84, s. 37. 
23 Ibid., s. 10. 
24 Ibid., s. 38. 
25 Ibid., s. 38. 
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Receptionsteorierne 

Denne opgaves sidste tredjedel er en redegørelse for receptionsteorierne26. Receptionsæstetikken 

har i Europa udviklet sig med udgangspunkt i Konstanz-skolen i Tyskland i slutningen af 

1960’erne; reader-response derimod har sine rødder i USA, hvor flere forskellige teoretikere helt 

tilbage til slutningen af 1920’erne har interesseret sig for læserens subjektive reaktioner på tekster27. 

Med receptionsteorierne tilskrives læseren som noget nyt en position som aktiv medskaber af 

teksten, hvorfor det bliver relevant at forholde sig til, hvorvidt tekstlæsningen er fortolkningen af en 

givet objektiv mening eller i stedet en subjektiv og individuel handling. 

Med udgangspunkt i Værk og læser vil jeg i det følgende gøre rede for Wolfgang Isers og 

Umberto Ecos teksttilgange, samt inddrage amerikanske Stanley Fish i en perspektivering. 

 

De tomme pladsers rolle 

 Hvad sker der, når vi læser en tekst, og hvor kommer meningen fra? Det er disse spørgsmål 

Wolfgang Iser søger at besvare i Tekstens appelstruktur (1970). For Iser er læseprocessen ikke en 

inddragelse af et givent budskab, der eksisterer på forhånd, for processen er en interaktion mellem 

tekst og læser. En tekst er nemlig ikke bærer af en immanent mening. 

 Som argument for den betragtning, at teksten realiseres af læseren, anfører Iser det faktum, at 

tekster oftest opleves anderledes, når vi genlæser dem efter års pause. Rationalet sandsynliggør, at 

betydningen som produkt først dannes i selve læseakten, og at et værk først ’er’, når det bliver læst. 

 Det er tekstens tomme pladser, ubestemthedsstederne, der giver læseren mulighed for at spille en 

aktiv rolle i konkretiseringen af tekstens mening. Den litterære teksts objekt fremstilles vha. en 

mængde billeder i teksten, og alligevel kan objektet ikke bestemmes udtømmende, idet der i 

sammenstødet mellem de forskellige billeder opstår tomme pladser. Stillet overfor dette er læseren 

tvunget til at udfylde pladserne med et meningsfuldt indhold, at tænke med så at sige, og i denne 

aktivitet 

 
”(…) udnytter han det spillerum, der er givet for tekstfortolkning, og etablerer selv de ikke 
formulerede relationer mellem de enkelte billeder.”28 
 

                                                 
26 Betegnelsen ’receptionsteori’ bruges her om både receptionsteori og -æstetik og reader-response: I deres 
udgangspunkt forholder receptionsteorierne sig til modtagelsen af teksten, dvs. hvordan teksten konkretiseres hos 
modtageren (jf. det latinske receptio = til), mens reader-response forholder sig til læserens individuelle respons på 
teksten. 
27 Se Tompkins, Reader-Response Criticism, 1980. 
28 Værk og læser, s. 111. 
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Når dette forhold ikke medfører en total vilkårlighed i tekstfortolkningen, skyldes det, at læseren må 

erstatte de tomme pladser med et meningsfuldt indhold, og et sådant er kun meningsfuldt, hvis det 

knytter an til tekstens intention. Når Iser taler om at skabe relationer mellem billederne, må man 

forstå det sådan, at kun et indhold som er i stand til at etablere en relevant forbindelse, der er i tråd 

med resten af tekstens billeder, kan medvirke til at realisere tekstens intention. 

 Fortolkningen er dog ikke determineret, men subjektiv og dynamisk: subjektiv fordi læseren i 

dialog med teksten fremkommer med sine egne vurderinger og til stadighed måler tekstens univers 

ud fra sin egen erfaringsverden.  

 Fortolkningsprocessen er desuden dynamisk, fordi den aldrig kan afsluttes. Læseren vil ved en 

ny gennemlæsning af den samme tekst opleve, at teksten siger ham noget nyt, dels pga. den viden 

han nu besidder fra første læsning, og som sætter ham i stand til at se nye muligheder for 

kombinationer af tekstelementer, dels fordi han vil være i en anden sindsstemning. 

 Den litterære tekst vil aldrig eksplicit afsløre et givent budskab, ja, det er overhovedet en 

forudsætning for læserens interesse i teksten, at den ikke gør det, og derfor gælder det for tekstens 

grad af ubestemthed, at ”Det formulerede må ikke udtømme tekstens intention”.29 Derfor er 

tekstfortolkningen dynamisk og uafsluttet: den vil for hver læsning og af hver enkelt læser lade nye 

nuancer og dimensioner opstå. Det er en bestandig hermeneutisk proces. 

 Det kan følgelig konkluderes, at der bag Isers teori om læserens interaktion med teksten ligger en 

opfattelse af teksten som en struktur, et selvstændigt objekt, der nok lader læserens indbildnings-

kraft have indflydelse på konkretiseringen af meningen i kraft af de tomme pladser, men som også 

er et givet objekt, der danner en styrende ramme for fortolkningen. 

 

Modellæseren 

I Læserens rolle (1979) af semiotikeren Umberto Eco møder vi ligeledes det udgangspunkt, at 

teksten kræver en aktiv medvirken af sin læser. Først via læseren realiseres teksten, alene er den 

”ukomplet”. Det er læserens opgave at manifestere de elementer, der ikke udtrykkes bogstaveligt i 

teksten, således: 

 
”(…) kræver en tekst, i højere grad end noget andet budskab, aktiv og bevidst indsats fra 
læserens side.”30 
 

                                                 
29 Værk og læser, s. 111. 
30 Ibid., s. 179. 
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Ydermere forudsætter Eco, at teksten grundlæggende består af en struktur, der har stor 

indflydelse på læserens fortolkningsproces, og her indføres begrebet Modellæseren, om den type 

læser, en tekst ideelt set forudsætter. Begrebet Modellæseren vil sige, at forfatteren til en given tekst 

antager en række referencer og en viden hos sin læser, der sætter denne i stand til at afkode teksten 

og aktualisere den, som den er tænkt fra forfatteren. Vi kan derfor definere Modellæseren, som den 

type læser forfatteren forestiller sig, han skriver til, og således siger Eco om denne proces: 

 
”Derfor må han forudse en Modellæser der er i stand til at arbejde med på 
tekstaktualiseringen på den måde som han, forfatteren, tænkte sig det, og til tolkende at 
gøre de samme træk, som han gjorde, da han genererede teksten.”31 
 

Modellæseren er således en i værket indlejret tekststrategi og ikke en empirisk læser. En empirisk 

læser derimod, vil ikke altid besidde de forudsætninger, Modellæseren har, og følgelig fortolke 

teksten anderledes, end den var tænkt.  

Sammenfattende kan vi i Isers og Ecos receptionsteoretiske tilgange pege på følgende fælles 

træk: Begge definerer de læserens rolle som værende aktiv i konkretiseringen af teksten, for teksten 

opfattes som ufuldstændig uden læserens medvirken. Og begge ser de teksten som en struktur, der 

er mere eller mindre styrende i forhold til læserens fortolkning: Ikke alle læsninger er lige 

kvalificerede, nok er de individuelle, men teksten har en bestemt intention, som må realiseres. 

 

Det fortolkende fællesskab 

Da vi således kan konkludere, at receptionsæstetikken ikke åbner for en vilkår tekstfortolkning, skal 

vi kort berøre den rolle Stanley Fish tillægger læseren i fortolkningsprocessen. 

 Fish demonstrerer i How To Recognize a Poem When You See One32 med udgangspunkt i et 

empirisk eksperiment, hvorledes læserens tolkning er baseret på og styret af det aktuelle fællesskab, 

læseren er en del af. Idet Fish lader sine litteraturstuderende fortolke, hvad de har fået at vide er et 

religiøst digt, men blot er en række vilkårligt anbragte litteraturhenvisninger på tavlen, sker der det 

bemærkelsesværdige, at de studerende er i stand til at tilvejebringe nogle yderst rimelige og 

velbegrundede tolkninger af teksten. Men da teksten i eksemplet jo ikke er et digt, bringer det Fish 

til at konkludere, at det er de studerende, der i fortolkningsprocessen tillægger teksten en betydning: 

 

                                                 
31 Værk og læser, s. 186. 
32 I: Stanley Fish, Is There a Text in This Class. The Authority of Interpretive Communities, 1980. 
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“Interpretation is not the art of construing but the art of constructing. Interpreters do not 
decode poems: they make them.”33 
 

Således konstruerer læserne, hævder Fish, ikke bare meningen men selve teksten, og det gør de, 

fordi læsere altid er en del af et fællesskab, for hvilket der gælder en række uudtalte konventioner. 

Fællesskabet lærer os at lede efter en mening i tekster, hvorfor vi er tilbøjelige til altid at finde en. 

 Kernen er, at fortolkningen ikke ender i vilkårlig subjektivitet, men er styret af fællesskabets 

konventioner. Derimod dekonstrueres tekstbegrebet hos Fish, idet det er læseren, der skaber 

betydningen, og dermed opløses antagelsen om teksten som en objektiv struktur. 

 

Fælles mål 

Vi skal nu se på, hvordan disse teoretiske overvejelser har påvirket danskfaget ved at inddrage 

Fælles Mål, faghæftet for dansk fra august 2003. 

 At receptionsforskningen har sat sit aftryk i undervisningsvejledningen er ganske tydeligt. Det 

formuleres bl.a. således: 

 
”Det hører med til arbejdet med litteratur at være bevidst om, at læseren er medskabende. 
De litterære tekster opfattes som åbne værker, der lægger op til en aktiv medvirken med 
udgangspunkt i den enkeltes subjektive oplevelse og erfaring.”34 
 

En sådan tilgang henter inspiration i en receptionsteoretisk tænkning. Begreber som 

”medskabende”, ”åbne værker”, ”aktiv medvirken” og ”subjektive” læsninger er i tråd med de 

teorier, vi så beskrevet hos Iser og Eco. Samtidig benævner Fælles Mål flere steder klassen som et 

”fortolkningsfællesskab”35, hvor elevens individuelle fortolkning prøves af gennem samtale og 

modspil, hvorved Fishs bevidsthed om den sociale og kulturelle kontekst medtænkes i 

litteraturundervisningen. 

Fælles Mål for danskfaget i dag tilsidesætter ikke nærlæsningen af en tekst eller en historisk 

bevidsthed om genrer og perioder, men der tages i høj grad afsæt i en moderne litteraturtilgang, der 

betoner læseren som aktivt medvirkende i fortolkningsprocessen, hvorved fortolkningen også bliver 

et subjektivt anliggende. Overordnet er der sket en forskydning, idet læserens rolle er blevet central 

i undervisningen, og det er her Fælles Mål adskiller sig fra de statiske tekstsyn, vi så udtrykt i hhv. 

1904 og 1984. 

                                                 
33 How To Recognize a Poem When You See One, s. 327. 
34 Fælles Mål, s. 96. 
35 Ibid., s. 35, 95. 
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Konklusion 

Med et spænd på 100 år, fra Vilh. Andersen til Fælles Mål i 2003, har denne opgave fremhævet 

hovedtrækkene i tre markante litteraturtilgange i danskfaget. Den har ligeledes peget på deres 

tilstedeværelse i skiftende bekendtgørelser og vejledninger for dansk. Hermed anskueliggøres det, 

at forholdet mellem tekst og læser har udviklet sig betydeligt. Hovedpunkterne kan kort 

opsummeres i det følgende: 

 I afsnittet om Vilh. Andersen konkluderede vi, at danskfagets formål, som det kommer til udtryk 

i bekendtgørelsen for mellemskolen fra 1904, er i overensstemmelse med den forskning, de metoder 

og den didaktiske position Vilh. Andersens bog beskriver. Heri bliver læseren opfattet som en 

passiv recipient, der under kyndig vejledning af læreren modtager og formes af den litterære 

kulturarv. Der bliver lagt afgørende vægt på samspillet mellem forfatter og værk frem for på 

læseren. 

 Denne indstilling så vi ændret med nykritikken og dens teori om det autonome værk; nu er 

værket alene i centrum for tekstfortolkningen. I Dansk 84 ser vi således en litteraturtilgang, der 

harmonerer med nykritikkens krav til nærlæsning og en udredning af tekstens almene værdiudsagn. 

Samtidig er faget gennemstrømmet af en dynamisk dannelsestanke, idet læseren opfattes som et 

selvstændigt tænkende individ der i dialog med værket påvirkes til en egen stillingtagen til 

tilværelsen.  

 Endelig fandt vi i receptionsteorierne et tekstbegreb, der afskiller sig fra både biografismens og 

nykritikkens opfattelse af teksten som en på forhånd givet struktur og i stedet tager sit afsæt i 

læserens subjektive møde med teksten. Dette afspejles i Fælles Mål, der bærer tydeligt præg af 

receptionsteoriernes begreber. 

Når jeg således i starten af denne opgave spurgte, om der var sammenhæng mellem 

litteraturteorierne og det syn på forholdet mellem tekst og læser, der til skiftende tider udtrykkes i 

danskfaget, må svaret på baggrund af ovenstående være et ja.  

Men dette ja må ses med forbehold, for samtidig har jeg undervejs fx peget på, at nykritikken 

ikke i ren form kunne implementeres i et danskfag, som er påvirket af mange forskellige metoder og 

undervisningsmaterialer. Ligeledes er Fælles Mål nok inspireret af en receptionsteoretisk tænkning, 

men faghæftet tilsidesætter ikke nødvendigvis tidligere tiders danskfaglige praksis. Der er forskel 

på teori, lovgivning og skolehverdag, og det er naturligvis vigtigt at være sig bevidst, at 

litteraturteori sjældent dyrkes i ren form i et danskfag, der har tradition for metodefrihed og som 

skal forsøge at rumme elever – og dvs. læsere - med vidt forskellige forudsætninger. 
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