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Indledning og problemformulering 

Emnet for denne opgave er 1990’ernes kortprosa i danskundervisningen. Når jeg har valgt dette 

emne, er det fordi jeg synes at denne litteratur er utrolig spændende og fornyende og fordi jeg som 

kommende lærer er optaget af at arbejde med en litteraturundervisning i folkeskolen der åbner dette 

område for eleverne. Fordi jeg mener at dette kan bibringe eleverne noget væsentligt og værdifuldt.  

 Litteraturen forandrer sig hele tiden og de skønlitterære tekster som skrives i dag ligner ikke 

noget der tidligere er skrevet. Samtidig forandrer verden sig og den virkelighedsopfattelse som 

præger det senmoderne, hænger uløseligt sammen med den litteratur som forfatterne skriver. Men 

hvad er da karakteristisk for tiden, og hvad er det særlige ved samtidslitteraturen? Og er det vigtigt 

at inddrage dette i danskundervisningen? Hvad kan eleverne lære, og hvilke pædagogiske og 

didaktiske konsekvenser får det i givet fald? 

 Det er min tese at det netop er vigtigt, og derfor lyder min problemformulering som følger: 

Hvorfor er det væsentligt at inddrage ny dansk samtidslitteratur i danskundervisningen, og kan 

denne undervisning være med til at give eleverne nogle adækvate redskaber i forhold til den 

senmoderne virkelighed? 

 For at svare på dette vil jeg i det følgende først definere hvad der er karakteristisk for den 

senmoderne virkelighed. Dernæst vil jeg karakterisere 90’ernes kortprosa som en hovedstrømning i 

litteraturen. For at eksemplificere hovedpointerne i denne strømning vil jeg analysere og fortolke 

”§4” fra Solvej Balles bog ”Ifølge loven” og forholde mig til hvorfor det er vigtigt at inddrage den 

nye danske samtidslitteratur i undervisningen.  

Derefter vil jeg svare på spørgsmålet om hvilke redskaber eleverne kan erhverve sig ved at gøre 

rede for en tilgang til undervisningen som tager udgangspunkt i Thomas Ziehes tanker om skolen 

som et kontrafaktisk rum sammenholdt med mit læringssyn. Efter dette følger de litteratur-

pædagogiske overvejelser jeg har gjort mig om undervisningens hensigt, og endelig gør jeg til slut 

rede for hvad det er eleverne kan lære ved at arbejde med samtidslitteraturen i skolen. 

 

Den senmoderne virkelighed 

Mennesket befinder sig i dag i det der med den franske filosof Lyotards betegnelse kaldes det 

postmoderne. Fra at være et udtryk som oprindeligt betegnede kunst, arkitektur og litteratur, er det i 

de senere år blevet synonym med den senmoderne virkelighedsopfattelse der efterfølger det 

moderne.  
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Helt tilbage til den europæiske renæssance i det tidlige 1400-tal findes udgangspunktet for den 

tænkning der udvikler sig til det moderne og efterfølgende det senmoderne. Fra menneskets 

frigørelse fra det middelalderlige hierarkiske verdensbillede og humanismens fødsel i renæssancen 

udvikles tanken om individet videre gennem den stigende sekularisering og slår for alvor igennem 

med det moderne menneskesyn i oplysningstiden i perioden 1750 – 1800.  

Den omkalfatring af menneskesynet der finder sted i denne periode, får store konsekvenser. Med 

oplysningstiden slår tanken om individets selvstændighed igennem, og mennesket ses som et unikt 

subjekt med potentiale til frit at udvikle sig på baggrund af sin rationalitet. Ideen om det rationelle 

som individets afgørende instans medfører troen på at hvis blot alle fordomme og al uvidenhed 

ryddes af vejen, bliver mennesket herre i eget hus. Med Kants ord er det myndige menneske det 

menneske som har mod til at lade sig lede af sin forstand. Fornuften bliver således i det dennesidige 

afløser for Gud ved at blive indsat som den overordnede rettesnor, og i Europa bliver dannelsen af 

de mange retsstater samt menneskerettighederne eksempler på denne grundholdning til tilværelsen 

og samfundsindretningen. 

 At mennesket ikke er fornuft alene bliver senere klart med Marx’ påpegning af klassesamfundets 

indflydelse på menneskets frihed og Freuds psykologi der inddrager driften og det ubevidste som 

aspekter i menneskesynet. Sammen med Nietzsche der på tærsklen til det 20. århundrede erklærer 

Gud for død, sætter disse tre afgørende spørgsmålstegn ved den blinde tro på samfundsstrukturens 

rolle, det rationelle og religionen.  

 

Postmoderniteten 

I slutningen af det 20. århundrede ender det moderne og dermed den epoke som har haft de såkaldt 

store fortællinger som en samlende kraft i den vestlige kulturkreds. Med Lyotards begreb om store 

fortællinger beskrives den tiltro til fremskridtet, fornuften og frigørelsen som har præget de vestlige 

samfund som det fx kunne ses i marxismens tro på idealsamfundet. De store fortællinger kunne 

rumme mennesket og indenfor deres rammer bestod en fælles forståelse af verden. Da den sidste 

store fortælling dør endegyldigt bort med Berlin-murens fald i 1989, afløses det moderne af det 

postmoderne. 

Karakteristisk for det postmoderne er menneskets tab af en fælles referenceramme, og filosoffen 

Kasper Nefer Olsen beskriver således den nye tid som et uendeligt delta. I modsætning til tidligere 

hvor tiden kunne udtrykkes i billedet af en flod hvori alting forsvandt i den samme retning, er det 

postmoderne mere at ligne med et delta hvor alting flyder i forskellige tempi og retninger på een 
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gang. Opløsningen, spredningen og uoverskueligheden er nøgleord i postmoderniteten - den store 

samlende sandhed er smuldret væk.  

Det centerløse samfund hvor ingen overordnet instans længere eksisterer som centrum for en 

virkelighedsopfattelse ud fra hvilken mennesket kan orientere sig, er i stedet blevet en realitet i den 

aktuelle virkelighed. Der opstår på denne baggrund det som Thomas Ziehe kalder en kulturel 

frisættelse. Det vil sige at mennesket nu har alle muligheder for at forme sin egen tilværelse og er 

nødt til at gøre det, for man kan ikke længere overtage livsstil, traditioner og holdninger fra andre. 

Man må vælge blandt mange mulige. 

Med den kulturelle frisættelse som indeholder den maximale frihed, følger uundgåeligt også den 

minimale sikkerhed. For når man ikke længere har andre end sig selv at stå til ansvar overfor, kan 

man heller ikke falde tilbage på den tryghed som før var givet i et livsforløb og en samfundsorden 

der i vidt omfang var forudsigeligt. Muligheden for at lykkes i tilværelsen er blevet den enkeltes 

projekt. 

Uden en fælles referenceramme i form af fx normer og gode borgerlige værdier som man vel at 

mærke kunne være enige om eller vælge at protestere imod, befinder samfundet sig i en 

værdipluralisme hvor ”alt er lige godt” som et postmodernistisk slagord lyder. Eksempelvis i skolen 

og nærmere bestemt danskfaget kan man registrere fraværet af en litterær kanon, og at nogle netop 

efterlyser en sådan, kan tolkes som et udtryk for at den kulturelle arv og de fælles værdier synes at 

være gået i opløsning og at tidligere tiders dannelsesidealer er forsvundet. 

At der er en mængde individuelle måder at tolke tilværelsen, kan belyses ved at inddrage den 

tyske sociolog Niklas Luhmann og dennes systemteori. 

Hans operative konstruktivisme er en erkendelsesteori der tager udgangspunkt i en beskrivelse af 

verden i dag som værende uhyre kompleks. Ifølge Luhmann er erkendelse lig med operation, og det 

at operere er at foretage et valg om hvorhen man retter sin opmærksomhed. For at erkende noget må 

man altså rette opmærksomheden mod een ting på bekostning af andre. Netop ved at være selektiv i 

sin opmærksomhed opnås en nødvendig kompleksitetsreduktion. Med termen kontingens udtrykker 

han at et andet valg altid er muligt i det moderne samfund, og dette vilkår fører til en tilstand af 

frihed og risiko (jf. Ziehes kulturelle frisættelse). Dog er der i dette centerløse samfund 

kommunikationen tilbage til at holde os sammen.  

Den evige kontingens er følgelig et eksistentielt livsvilkår i den postmoderne virkelighed. På 

spørgsmålet om hvordan tilværelsen skal tolkes, må svaret blive at den skal tolkes til stadighed og 

at dette fordrer evnen og viljen hos den enkelte til at reflektere over sit eget liv og tilværelse.   
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Et andet syn på samtiden 

Det er nødvendigt at holde sig for øje at der overfor den postmoderne fortolkning af samtiden findes 

en anden position. Sociologen Anthony Giddens hævder således at mennesket befinder sig i det han 

kalder det refleksivt moderne og som han beskriver som en videreudvikling af moderniteten. Han 

taler netop ikke om det postmoderne, men derimod om en ny fase af det moderne. De 

samfundsmæssige forandringer er en forstærkelse af en udvikling der hele tiden har hørt hjemme i 

moderniteten, siger Giddens. Som konsekvens er det mere rammende at tale om et senmoderne 

samfund som er præget af en stærkt øget refleksivitet der betyder at det individuelle menneske har 

opnået en større indsigt i og bevidsthed om dets mange muligheder for at vælge og handle i livet.  

 Også filosoffen Jürgen Habermas insisterer på fastholdelsen af det moderne som betegnelse. 

Habermas har ikke forladt troen på fornuften og oplysningstidens humanistiske projekt om 

fremskridt og frigørelse og skelner derfor mellem modernitetens stadige udvikling og det 

postmoderne hvor de absolutte kriterier for rigtigt og forkert er sat skakmat af værdipluralismen.   

 Jeg har i overskriften og problemformuleringen brugt ordene den senmoderne virkelighed som 

en neutral beskrivelse af perioden i stedet for betegnelsen det postmoderne, men det betyder ikke at 

jeg er enig med Habermas og Giddens som i deres holdninger fastholder moderniteten.   

Efter denne indkredsning af tiden vil jeg nu se nærmere på hvilken virkelighedsopfattelse den 

samtidige litteratur afspejler. 

 

Kendetegn ved 90’ernes danske kortprosa 

Den nye danske prosa er præget af to karakteristiske tendenser. På den ene side findes de store 

favnende romaner der beskriver hele livsforløb indenfor rammerne af en klassisk fortællende form, 

romaner der skrives af blandt andre Peter Høeg, Henning Mortensen og Ib Michael. På den anden 

side skrives der en prosa som skiller sig ud ved at gå helt nye veje. Denne litteratur kan både form- 

og indholdsmæssigt karakteriseres ved en udpræget minimalisme, og det er denne hovedstrømning 

jeg benævner 90’ernes kortprosa1.  

 

Genreleg 

At den aktuelle danske prosa eksperimenterer med en anderledes form, bliver allerede tydeligt når 

man vil forsøge at rubricere den. En stor del af teksterne kan nemlig ikke beskrives med en klar 

genrebetegnelse som fx novelle eller roman og undgår disse – eller vrister sig fri – ved at insistere 
                                                 
1 Jeg bruger for enkelthedens skyld betegnelsen ’90’ernes’ kortprosa selvom der egentlig er tale om den prosa som er 
blevet til i løbet af 90’erne og frem til i dag på denne side af årtusindeskiftet. 
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på en ubestemmelighed der gør det vanskeligt for læseren at afgøre i hvilke præcise genrer 

værkerne befinder sig.  

 Når fx Solvej Balles ”Ifølge loven” (1993) som underoverskrift bærer betegnelsen ”Fire 

beretninger om mennesket” svæver den mellem at være en firekapitlers roman og en samling på fire 

noveller. Ligeledes undslipper Peter Adolphsens ”Små historier” (1996) og ”Små historier 2” 

(2000) også genrerne roman og novellesamling ved at pege på at det drejer sig om historier 

tilsyneladende løsrevet fra anden sammenhæng. På samme måde forholder det sig med Hans Otto 

Jørgensens ”Nåden” (1995) som balancerer mellem lyrik og prosa og derfor er blevet kaldt en lyrisk 

kortroman (!), og Thøger Jensens seneste bog ”Så melder Rolandas sig ind i en faldskærmsklub” 

(2000) som simpelthen på omslaget bærer betegnelsen ”en roman i stykker”.  

 Dette fællestræk hænger ifølge litteraten Erik Skyum-Nielsen sammen med de nye forfatteres 

evne til at navigere i den postmoderne verden med dens medieudbud og deres vilje til at skabe en ny 

plads til litteraturen. Tidligere brugte man litteraturen til at ’rejse’ et andet sted hen, men denne 

funktion er ikke længere nødvendig ved hjælp af bøger, i dag kan man jo bare se det på tv eller rejse 

selv. Det synes heller ikke nødvendigt at bogen beskæftiger sig med analyse af sociale 

sammenhænge for faktion, new journalism og andre genrer har overtaget en stor del af denne rolle. I 

det hele taget skal litteraturen måske slet ikke vække de store følelser længere, for det kan 

massemedierne tage sig af sådan som det fx iscenesættes i popmusikkens klicheer der når ud til 

millioner af mennesker. Hvad litteraturen traditionelt stod for, synes nu at kunne gøres bedre og 

hurtigere af andre medier.  

 Derfor er det spændende at prosaisterne insisterer på at ville omdefinere litteraturens plads og 

tilpasse sig en virkelighed hvor de ikke sættes i bås, og forfatterne bibeholder et legende forhold til 

en bred vifte af udtryksformer og skaber hybrider som ikke er fastlåste.  

 

Minimalisme og åbne spørgsmål 

En anden tendens ved prosaen er at den er blevet markant kortere. Man kan hos en række forfattere 

læse fortællinger som er skåret ned til punktvise glimt og iagttagelser, hvor personerne er blevet 

reduceret til kropsting eller abstrakt eksistens. Historierne er korte som Katrine Marie Guldagers 

roman ”Blank” på 64 sider (1996), Helle Helles debut ”Eksempel på liv” på 69 sider (1993) og 

endda ultrakorte som hos førnævnte Peter Adolphsen der afvikler 30 små historier på 54 sider.  

 De minimalistiske tekster er konsekvente, mange gange nærmest nådesløse og befriet for tragik. 

Ofte stiller de hos læseren flere spørgsmål end de besvarer: Kan man finde en forklaring på de 
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konflikter der lurer under overfladen eller finder sted i det åbenlyse som hos Helle Helle i ”På et 

tidspunkt i foråret” hvor en ensom mor spontant beretter en skræmmende historie om omsorgssvigt 

til en vildfremmed kvinde (novelle, 1996)? Findes der en skyldig instans som kan drages til ansvar?  

Spørgsmålet manifesterer sig hos læseren, men teksten vil ikke besvare det, for 90’ernes prosa 

skabes på det senmodernes vilkår. Her findes ingen overordnede absolutter som kan aftvinges en 

forklaring. Vi er overladt til det postmoderne eksistensvilkår at vi ikke kan sammenfatte en Sandhed 

med stort S og derved nærme os en almen gyldighed. Prosaen i 90’erne har da heller ikke dette som 

sin ambition, for den er et spejl af vores tid. Teksterne er åbne, og fortælleren forsyner ikke sin 

læser med en forklaring på personernes handlinger og motiver. Det er overladt læseren selv at være 

en meddigter som kan fylde tomheden i de korte historier ud, og derfor kan teksterne – som hos 

Helle Helle – opleves som betydningstømte. Hos hende erkender fiktionens personer ikke selv de 

konflikter der krydser deres hverdag som en anelse eller en antydning, men de fremstår endog 

meget stærkt hos læseren.  

Denne beskrivende stil - som Skyum-Nielsen og flere andre kalder fænomenologisk - fremstiller 

i stedet verden og eksistensen på en umiddelbar måde og lader således i høj grad teksten være åben 

for fortolkning. Refleksionen er ikke tilstede i teksten, til gengæld tager litteraturen sin læser 

alvorligt nok til at stole på at der vil opstå en mer-betydning i mødet mellem læser og tekst. 

 

Fraværet af psykologi 

Et væsentligt træk ved prosaen er at enhver form for psykologisk forklaringsmodel er afskaffet. 

90’ernes nye forfattere skriver fortællinger med personer uden at pege på en psykologisk tolkning af 

deres liv og handlinger, og det sker ved at fremstille verden på en umiddelbar, sansende måde der 

træder i stedet for en forklarende og tydeliggørende fortolkning. Hvor 70’erne affødte den  

psykologiske realisme, er 90’ernes forfattere optaget af at skildre verden og dens mennesker som 

den fremstår, som den er. Marianne Stidsen beskriver det således: 

 
”psykologien har ikke længere noget sprog for den nye tilstand”, og ”Det er altså selve 
den erfaring at være i live, der søger sit udtryk, bagom de firkantede kasser, vi er vant til 
at proppe virkeligheden (og mennesket!) i for at stable dem op i en smuk pyramide2.” 

 

Også derfor er 90’ernes kortprosa optaget af at eksperimentere med nye formudtryk - former hvor 

ingen kan vide hvad de henviser til i tid, rum og tradition hvorfor deres betydning forbliver åben. 

                                                 
2 I ”Ankomster – til 90’erne” begge steder s.26. 
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Analyse af Solvej Balles ”§ 4” 

Efter denne karakteristik af den senmoderne virkelighed og de konstituerende træk ved den aktuelle 

danske prosa vil jeg lave en analyse og fortolkning af en tekst som eksempel på en aktuel samtids-

litteratur. Til dette har jeg valgt Solvej Balles beretning ”§4” som stammer fra bogen ”Ifølge loven” 

der udkom i 1993. Inden jeg går videre med analysen af teksten, er det nødvendigt kort at skitsere 

bogens øvrige indhold.  

 ”Ifølge loven” er inddelt i fire forskellige historier som hver følger et enkelt menneske. Bogen er 

da også forsynet med undertitlen ”Fire beretninger om mennesket”, og hver af de fire historier 

indledes med et nummereret paragrafsymbol og et kort lovcitat. ”§1” tager udgangspunkt i 

ligsynsloven og følger biokemikeren Nicholas S.’ bestræbelser på at bevise eksistensen af et særligt 

stof i den menneskelige hjerne; det stof som sætter mennesket i stand til at færdes oprejst og derved 

adskiller det fra dyrene. Nicholas S. obducerer liget af en ung kvinde og finder frem til det molekyle 

som er særegent for mennesket, men da han sent om natten vender hjem og fortæller kæresten om 

sin opdagelse, falder hun blot i søvn ved siden af ham.  

 ”§2” handler om Tanja L.s søgen efter at lære smerten at kende, men indledes med det citat fra 

Moseloven der foreskriver hævn som øje for øje, tand for tand. Lige meget hvad Tanja L. foretager 

sig, lykkes det hende kun på mystisk vis at bringe andre mennesker til fald til trods for at hun intet 

ønske har om hævn over dem. 

 I ”§3” der skal handle om Galileis faldlov, følger man René G. som er så optaget af mate-

matikken at han ønsker at blive eet med den. René G. er fikseret på rene linier og rette vinkler – 

som det også udtrykkes i navnet René – og søger mod en nultilstand: ”Han ønskede at være ingen.” 

 Til sidst beskæftiger ”§4” sig med Alette V.s selvmord, og hendes krop kommer efterfølgende til 

at indgå i ”§1” som det legeme Nicholas S. obducerer, og dermed slutter bogen hvor den startede - 

en cyklus er oprettet, bogen går i ring. 

 

Om min tilgang til teksten 

Til analysen af ”§4” har jeg valgt at stille en række spørgsmål til teksten med det formål at åbne den 

for en fortolkning. Der er ikke tale om en egentlig metode eller en fast model, men nogle spørgsmål 

som tager udgangspunkt i en tekstnær læsning og som lægger op til en nærmere undersøgelse af de 

mest typiske litterære virkemidler som fx fortælleforholdene. 

 I fortolkningen sammenholder jeg derudover teksten med den kontekst den er blevet til i da jeg 

mener at denne tekst peger på nogle centrale træk ved tilværelsen i dag. Ligeledes vil det allerede 
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under genrespørgsmålet være relevant at sammenligne teksten med det generelle billede af 

samtidens prosa.  

 Spørgsmålene jeg arbejder ud fra er: 

- Hvilken genre er der tale om? 

- Hvilke modsætninger er dominerende i teksten? 

- Hvordan er teksten komponeret? 

- Hvordan beskrives personer og miljø? 

- Hvordan kan fortælleforholdene karakteriseres? 

- Hvilke sproglige forhold er vigtige? 

Allerførst vil jeg dog fastholde mit førstehåndsindtryk af ”§4”. 

       
Umiddelbart indtryk 

Mit førstehåndsindtryk og umiddelbare undren går på en række ting: Der er i ”§4” et misforhold 

mellem beretningen og lovcitatet: det synes ikke at hænge sammen hverken i denne beretning eller i 

resten af bogen. Hvad er det for en konflikt som fører til at hovedpersonen vælger at tage sit eget 

liv? Man sidder tilbage med erkendelsen af at hun ikke vil være som menneskene men hvorfor? Og 

hvad betyder det at hun søger at blive som metallet? Der er en kulde tilstede i historien, og den 

bliver hele tiden forstærket. Hvorfor indledes historien i det hele taget af en paragraf, og hvilken lov 

er egentlig på spil i historien?  

  

Genre 

”Ifølge loven” og dens fortællinger placerer sig et løjerligt sted. På titelbladet fortælles det i 

underoverskriften at indholdet i bogen er fire beretninger om mennesket, og så er det op til læseren 

at afgøre om de er selvstændige noveller eller kapitler i den samme overordnede fortælling. 

 Hver historie er derudover nummereret og indledes af en lovtekst som fungerer som overskrift 

eller motto for den enkelte beretning. 

 Historierne fungerer uafhængigt af hinanden, men hvad der foregår i den ene beretning synes 

visse steder at være vævet ind i den næste. Når Alette V.s krop fra ”§4” således bliver det lig som 

obduceres i ”§1”, forholder det sig som en pudsig tilfældighed, for det kunne have været en hvilken 

som helst krop der blev brugt. Dermed antydes det at bogen rækker ud over dens fire hovedpersoner 

og favner nogle almene vilkår for mennesket. Undertitlen giver et fingerpeg om at det handler om 

mennesket i ontologisk forstand og ikke blot mennesker.  
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Når ”Ifølge loven” undslipper en præcis og entydig genremæssig kategorisering, kommer den til 

at fremstå som et godt eksempel på 90’ernes prosa der er præget af hybrider og nedbrydelsen af 

typiske rammer. 

 Jeg vil herefter referere til de forskellige afsnit som henholdsvis beretninger, fortællinger og 

historier.  

 

Historiens modsætninger 

I beretningen om Alette V. støder man på en mængde modsætningsforhold fx mellem varme og 

kulde og mellem at smelte og at stivne sådan som voksen smelter mellem Alettes fingre og gipsen 

og bronzen siden stivner. Ligesom hendes eget legeme efter selvmordet.  

 For bedre at belyse tekstens modsætningsforhold inddrager jeg Greimas’ semantiske model, 

populært kaldet ”sommerfuglemodellen”, som stammer fra den strukturalistiske narratologi og som 

netop kan anskueliggøre tekstens værdimæssige logik. 

 

   subjekt               objekt 

  S1                  S2 

  

 

 

 

 

 

 

            ∼S2                                                                      ∼S1 

 

Den overordnede konflikt som findes i beretningen er forholdet mellem subjekt og objekt, dette 

udgør tekstens hovedmodsætninger. Tilstanden ”subjekt” er derfor sem 1 i modellen, og overfor 

denne udgør tilstanden ”objekt” sem 2. 

 De forhold som ophæver S1, det vil i beretningen sige de ting som sætter subjektet ud af kraft og 

virker tingsliggørende, udgør ikke-S1, negationen til S1, i modellens nederste højre hjørne; det 

drejer sig om: bronzen, stivheden, tingenes lovmæssighed, hovedpersonens ensomhed, den 

fremmedgjorthed hun føler overfor sine omgivelser og døden. 
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Pilen fra nederste højre hjørne op til øverste højre hjørne demonstrerer således at disse forhold 

som konsekvens har S2, hovedpersonen som objekt. 

Tilstanden S2 ophæves derimod ved dens modsætninger ikke-S2 i nederste venstre hjørne: livet, 

arbejdet med gipsen, forårets varme, de menneskelige træk, det sociale fællesskab og tabet af 

fremmedgjorthedsfølelsen som finder sted jo længere hovedpersonen opholder sig i Québec. 

Her angiver pilen op til øverste venstre hjørne at disse værdier bekræfter og medfører S1, at 

mennesket er et subjekt. 

Modellen anskueliggør tekstens underliggende struktur. Ved at opstille beretningens 

modsætninger i sommerfuglemodellens logiske system bliver værdierne som spilles ud mod 

hinanden afsløret. Således er temaet i ”§4” et eksistentielt tema som på det overordnede plan stiller 

spørgsmålet om hvad mennesket i virkeligheden er.  

 

Komposition 

Beretningen kan inddeles i en række afsnit for at anskueliggøre historiens forløb: Afsnit 1 (s.89): 

Rubrikken om termodynamikkens anden lov. Afsnit 2 (s.91, l.1-21): Historien tager sin begyndelse. 

Dette rummer en beskrivelse af Québec, både fra en historisk vinkel og en konkret beskrivelse af 

det materialer byen består af. Afsnit 3 (s.91, l.23-s.94, l.33): Alette V. Afsnit 4 (s.95, l.1-s.98, l.7): 

Bruddet og forandringen. Om det tidspunkt hvor Alette V. skaber bronzebusten og mister 

fornemmelsen for gipsens lette materiale. Afsnit 5 (s.98, l.9-l.33): På caféen. Hovedpersonen er 

blevet fortrolig med kvarterets indbyggere og en forandring er sket. Afsnit 6 (s.99, l.1-s.100, l.9): 

Alette V. kan hverken lave gips eller sælge bronze. Afsnit 7 (s.100, l.11-s.101, l.29): Alette V. 

opgiver mennesket og bliver samtidig i Québec trods vinteren. Hendes projekt er nu at foretage 

passagen fra menneske til ting. Afsnit 8 (s.101, l.31-s.103, l.20): Løsningen og den systematiske 

planlægning af selvmordet. Afsnit 9 (s.103, l.22-s.104, l.17): Selvmordet. Afsnit 10 (s.104, l.19-

l.30): Om fundet af hovedpersonens lig. 

Det ses at beretningen er narrativt kronologisk fremadskridende. Fortællingen afbrydes hverken 

af flashbacks eller andre handlingsforløb og følger derved på overfladen et klassisk fortællemønster. 

Men dette mønster brydes i beretningens grafiske udtryk, for teksten er fuld af huller: mellem hvert 

afsnit mødes læseren konsekvent af en tom linie – et hul i historien – og teksten fremstår derfor 

fragmentarisk. Det betyder at der finder et sammenstød sted mellem det fortalte handlingsforløb og 

tekstens fragmentariske form. Teksten snyder sin læser ved at give sig ud for at være et klassisk 

episk forløb med de tilhørende forventninger man som læser må have til en sådan tekst, og den 
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distancerer sig fra sit indhold ved at gøre opmærksom på sig selv som tekst der grafisk er placeret 

som små brudstykker omgivet af luft. Jeg skal vende tilbage til hensigten med dette under afsnittet 

om fortælleforholdene.  

 

Personerne og universet i ”§4” 

Det er særegent at man i ”§4” intet får at vide om hovedpersonens ydre, hun beskrives simpelthen 

ikke udefra. Derfor er man gennem læsningen nødt til at stykke et billede sammen baseret på de 

sparsomme oplysninger, handlingsforløbet og de tanker som høres.  

Man får at vide at hun er hjemmevant i de vestlige storbyer og alligevel betragtes som en 

fremmed. En balance hun hele tiden søger at opretholde for så snart hun kommer for tæt på 

menneskene, er det tid for hende at søge videre mod den næste storby. Det forhold hun har til andre 

mennesker, opnår kun en vis intensitet i de korte øjeblikke et nyt gipsportræt kommer til syne. Det 

er der hun fornemmer at menneskene omkring hende kunne være drevet af det samme skjulte ønske 

som hun selv, nemlig at komme til at tilhøre ”verdens livløse stof” (s.94, l.29). Men den kortvarige 

sympati hun føler, forsvinder hurtigt igen, Alette V. må konstatere at folk blot lefler for en historisk 

ånd i deres portrætter og at hun derfor er anderledes end dem. Ergo søger hun ikke fortroligheden 

med nogen levende og er hele tiden på rejse idet hun fornemmer at mennesket tilhører en anden art 

(s.100, l.5). 

Hvor Alette V. derimod føler et fællesskab, er sammen med de døde ting som optræder i 

beretningen. Gennem hele ”§4” er tilstedeværelsen af metallet som element og objekt dominerende 

og mens Alette V.s fremtoning ikke beskrives, opnår objekterne omkring hende til gengæld en 

nærmest menneskelig status. Det hedder om det værelse Alette V. bebor at det har en ”anatomi” 

(s.93, l.14) og at hun har en ”fortrolighed” (samme side, l.12) med de forskellige elementer i 

rummet. Og når hovedpersonens forhold til omgivelserne er i perfekt balance, så skyldes det ikke så 

meget hende selv, men derimod at hun har afstemt sine bevægelser ”efter deres grænser og 

tyngdepunkter” (s.93, l.30, min fremhævning). Der byttes elegant om på de vante roller mellem ting 

og personer, og grænserne mellem subjekt og objekt sløres.  

 Kun een gang er Alette V. tæt på at etablere et forhold til et andet menneske. Hun opfatter 

nemlig hos den ældre mand hun portrætterer i bronze det samme ønske om at nærme sig objekternes 

verden som hun selv nærer. Det slægtskab hun føler med ham kommer til udtryk i beskrivelsen af 

ham idet han er stiv, urørlig, uden miner og bevæger sig med en kroget gestus (s.97, l.24-31). Men 
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hun tager fejl af ham og det slægtskab hun fornemmer og da de skilles, er han forskrækket og ser på 

Alette V. som en vanskabning.  

 

Fortælleforhold 

Fortælleren i ”§4” ved meget om hovedpersonen, og det er denne handlingen koncentrerer sig om. 

Fortælleren karakteriserer løbende hovedpersonen gennem hendes handlinger og enkelte steder 

hendes tanker fx side 92, l. 27: ”Alette V. ville have tøvet. Kunstner var hun ikke. Hun førte 

mennesker til tingenes verden.” 

Fortælleren virker i første omgang alvidende. Det er ikke kun hovedpersonen vi får noget at vide 

om, for fortælleren udtaler sig generelt om alle der besøger Québec (s.91, l.1), og er i stand til at 

bevæge sig ind i andre personer: det kan ske en indehaver stiller sig selv spørgsmålet ”var denne 

kræmmerske med opmålende blik en kunstner?” ( s.92, l.24) 

Men det besynderlige er at selv om fortælleren er alvidende, ved denne ikke noget. Fortælleren er 

ikke foran læseren som i tidligere tiders litteratur hvor læseren blev forsynet med forklaringer og 

overblik3. Hos Solvej Balle er fortællestemmen udelukkende registrerende og kan ikke tilbyde 

nogle forklaringer for læseren. Det overblik som den alvidende fortællestemme giver sig ud for at 

besidde, er i virkeligheden manglende, læseren får ikke en større viden om eller forklaring på 

personerne, deres motiver og følelser.                 

Ligeledes har fortælleren ingen indlevelsesevne, og følgelig bliver de mange udpenslede 

beskrivelser (som fx af den ”naturlige” lyd af metal mod træ gennem hvidt lærred og to lag brunt 

papir! (s.97, l.18)) pertentlige, grænsende til det latterlige. Det er her humoren kommer ind. Det 

fravær af ironisk distance til begivenhederne som virker så stærkt i hele ”§4”, går i stedet op for 

læseren som en besynderlig følelse af forvirring og komik.   

Fortælleren er en skjult personalfortæller, og dette ses ved at det, som nævnt, er hos 

hovedpersonen den bærende synsvinkel ligger. Effekten af dette valg bliver at læseren oplever 

Québec  med hovedpersonens øjne og kommer intimt tæt på hende. 

 Endvidere benytter fortælleren sig af dækning i form af dækket direkte tanke. Der findes ingen 

anførende sætninger, hovedpersonens tanker bliver derimod fortalt indirekte: ”…hvad var hun? En 

                                                 
3 Som eksempel på en ’ældre’ fortæller kan nævnes Martin A. Hansens novelle ”Agerhønen” fra 1947 som foregår hos 
en yderst fattig familie. Her bruger forfatteren en alvidende fortæller til at forklare familiens situation: Det er gået ned 
af bakke for familien, for efter at have været indkaldt som soldat må faderen og forsørgeren nøjes med dårligt arbejde 
der afløses af sygdom. At der altid kommer sygdom når først modgangen har sat ind ”Det ved man præcist”, oplyser 
fortællestemmen. 
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træsort, en stenart, et metal?” (s.101 l.14) og ”Dette var hvad Alette V. forstod ved ordet skæbne. 

Verdens tilfældige indbrud i de menneskelige sanser.” (s.102, l.15) 

 Fortælleren har bagudsyn; hvornår historien har fundet sted, kan man ikke vide, men den 

fortælles i datid. Hele handlingsforløbet bindes sammen af en indledning og en afslutning: i første 

afsnit får læseren at vide at ”Ingen, der besøger Ville de Québec i Canada, kan undgå at bemærke 

det særpræg metallernes tilstedeværelse har givet byen.” (s.91, l.1) Således føres læseren ind i 

handlingen og da historien sluttes, føres læseren på samme vis ud igen i fortællingens sidste afsnit 

(s.104, l.19): ”Ingen, der trådte ind i dette rum, ville mødes af et skræmmende syn.” Med 

pronomenet ’Ingen’ åbner og lukker den ’alvidende’ fortæller på denne måde beretningen.  

Indenfor rammerne af disse to afsnit findes historiens fortalte tid. Den strækker sig fra 

hovedpersonens ankomst ved forårets slutning til hendes død i november måned.  

 Beretningen handler om læren om grundbetingelserne for termodynamikken, det bliver læseren i 

hvert fald stillet i udsigt ved paragraffen i starten, men der hersker et udpræget misforhold mellem 

den lov som skulle gælde i ”§4” og den faktiske handling - som ved de tre andre love i bogen. 

Betingelserne for Alette V. er ikke som i termodynamikkens lov: hun søger ikke mod en større og 

større uorden, tværtimod styrer hun mod en større og større orden! 

Allerede ved beretningens start leges der derfor med læseren, og troværdigheden hos den 

overordnede fortælleinstans bliver følgelig mindre efterhånden som historien skrider frem. Som 

nævnt bliver læseren nok grundigt orienteret om de ting der omgiver hovedpersonen, men om 

Alette V. selv får man ikke engang at vide hvad hendes efternavn er. Navnet Alette V. leder 

tankerne hen på Frans Kafkas ”Processen” hvis hovedperson hedder Josef K. Den anonymitet og 

fremmedgørelse af mennesket som Kafka yndede at skildre, ringer derfor med i billedet af Alette V.  

Forholdene omkring fortælleren skal tilskrives den implicitte fortæller. Den implicitte fortæller 

distancerer selve den måde der fortælles på fra indholdet i ”§4”, og derfor bliver fortællingen både 

grotesk og ironiserende på een gang. Grotesk fordi fortællestemmen i teksten ikke kan gennemskue 

Alette V. og det forhold at hendes passage mod objektet står i grel modsætning til loven som skulle 

være gældende - og ironisk distancerende fordi den implicitte fortæller udstiller denne 

sammenhæng for læseren. Det er jo et bevidst valg at teksten er stillet op på en måde så 

misforholdet bliver tydeligt. 

Uoverensstemmelsen skal også sammenholdes med kompositionen hvor der, som tidligere 

nævnt, sker et sammenstød mellem det narrative forløb på tekstens overflade og den grafiske 

fremstilling af teksten som fragmentarisk. Betydningen af dette er at læseren må tænke med, drage 
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den ’alvidende’ fortæller i tvivl og konkludere at ”§4” ikke fremkommer med den forklaring på 

livet og menneskets eksistens som den stiller i udsigt. 

At der netop ikke gives nogen forklaring hænger sammen med den virkelighed ”§4” er et 

produkt af og som den afspejler: Der er ikke nogen absolut forklaringsmodel, og det er dette teksten 

udsiger noget om. 

 Det moderne ved Solvej Balle er at hun betjener sig af en gammeldags fortælleinstans men 

bruger den på en ny måde. Den alvidende fortæller har i postmoderniteten mistet sin autoritet og sit 

overblik og efterlader derfor nogle store ”huller” i teksten. Huller som det nu er læserens opgave at 

fylde ud. 

 

Sproglige forhold: 

Ved hjælp af ”sommerfuglemodellen” blev det tydeliggjort at ”§4” tematisk handler om mod-

sætningsforholdet mellem subjekt og objekt. Hvor og hvordan det kommer til udtryk kan ses ved 

nærmere at undersøge de sproglige forhold i historien. Dette område vedrører tekstens stil, sprog og 

beskrivelser. 

Allerede i beretningens to første afsnit arbejder forfatteren med subjekt/objekt-forholdet og deres 

indbyrdes balance ved at lade dette forhold afspejles i sproget. ”Ingen der besøger Ville de Québec i 

Canada, kan undgå at bemærke det særpræg, metallernes tilstedeværelse har givet byen” (s.91, l.1) 

hedder det i beretningens første sætning, og her fremgår det at metallernes tilstedeværelse kontra 

byens mennesker ikke er et ligeværdigt forhold, for det er metallerne der præger byen og ikke 

indbyggerne. Historien starter nærmest advarende med en negativ tone: ”Ingen” skal tro de kan 

undslippe ”metallernes tilstedeværelse.” 

Tingene, objekterne, har taget magten over mennesket. Det ligger i beskrivelsen af tingene at det 

er disse som er aktive hvorimod mennesket beskrives ved brug af passive verber. Det ses i andet 

afsnit hvor læseren præsenteres for Alette V.: Det er den måde kobberet farver lyset på som er skyld 

i at Alette V. valfarter til Québec på dette tidspunkt. Man får det indtryk at objekternes 

tilstedeværelse nærmest ”skubber” hovedpersonen og således er en magtfaktor i menneskets liv. Det 

er metallet som ”farvede lyset” og som følge heraf har ”fået Alette V. til at begive sig mod Ville de 

Québec” (s. 91, l. 12–14). 

Beretningens klimaks er Alettes transformation fra subjekt til objekt og da denne overgang finder 

sted på bogens sidste sider, er det en pointe at hovedpersonen ved sit eget selvmord nok en gang er 
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forbavsende passiv. Hun foretager sig ikke selv noget, det er kulden som er det aktive element. Den 

lægger sig omkring hende og passerer gennem hende – Alette V. ligger blot parat. 

Således kan historien slutte med en nøgtern beskrivelse af dødsrummet med en kølighed og et 

manglende engagement som står mål med Alette V.s død. Og det kan ikke være noget tilfælde at 

beretningens allersidste ord må være substantivet ”ting” (s.104, l.30). Passagen er fuldendt. 

 

Fortolkning 

For Alette V. bliver det eksistentielle omdrejningspunkt spørgsmålet om hvad hun er og hvilken 

verden hun tilhører lige indtil den uafvendelige overgang til bronzemediet har fundet sted. Herefter 

indtræder der en afklaring, og hun erkender at ”Hun hørte til blandt tingene” (s.101, l.14). 

Efter denne forandring kan Alette V. ikke vende tilbage til tilstanden fra før fordi hun nu er 

blevet kunstner, om hun vil det eller ej. Og hun er kompromisløs i den forstand at hun ikke ønsker 

at skyde genvej til et nemmere og større salg af portrætter i bronze ved kunstigt at gøre metallet 

gammelt at se på. Det er ikke muligt for Alette V. at forlige sig med denne illusion som 

sammenlignes med at smøre gift på bægerets kant, og man kommer uvægerligt til at tænke på 

Sokrates som måtte drikke skarntydesaft af giftbægeret og dø fordi han nægtede at gå på 

kompromis med sit ideal om den rette indsigt. Sammenligningen understreger alvoren i Alette V.s 

konsekvente tænkning: for Alette V. er kunsten sand, og hun går i døden for den. 

Alette V. går fra en tilværelse som menneske som hun dybest set ikke forstår til ønsket om at 

blive et anonymt objekt, oven i købet et objekt som derefter kan overlades til videnskabelig 

forskning. Det kræver naturligvis at hun placerer sit pas på bordet først og således elegant 

afmonterer sin menneskelige identitet inden sin død. (s. 104, l.2) 

Solvej Balle fortæller sin historie med en sort humor, og set i forhold til resten af bogen er det 

ironisk at netop Alette V.s krop bliver beviset på det særligt menneskelige i ”§1”. Alette V.s projekt 

lykkes, javist, men det mislykkes i en anden forstand for hos Nicholas S. bliver Alette V. symbolet 

på alt det som det som hun ikke var i levende live – nemlig særlig menneskelig.  

På denne måde danner de fire beretninger en ring, ”§4” er som nævnt ikke kun bogens slutning 

men også forudsætningen for ”§1” i bogens begyndelse. Man kan som læser starte forfra igen. 

Med ”§4” fortæller Solvej Balle en historie om mennesket som netop i måden den fortælles på,  

kommenterer det moderne menneskes vilkår. Læseren får med den indledende paragraf tydeligt 

understreget at livet er underlagt fysikkens love og at mennesket takket være naturvidenskaben tror 

det kender de mekanismer som er afgørende for tilværelsen, og forfatterens strenge 
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fænomenologiske stil betoner dette. Men på trods af den ’alvidende’ stemme som i uhørt grad 

beskriver alt hvad Alette V. fysisk foretager sig og på trods af at vi som mennesker i dag har 

kendskab til en række årsag-virkningsprincipper for vores liv, forbliver Alette V.s liv og død en 

gåde. Det kan hænde at man som Nicholas S. kan være heldig at beskrive et fysisk fænomen, men 

det er ikke det afgørende ved den menneskelige tilværelse, for der er nogle ting som er større end 

det enkelte individ, og teksten åbner op for en filosofisk undren over dette.  

Heller ikke psykologien er til nogen hjælp i forsøget på at trænge bag om Alette V. og hendes 

handlinger. De vilkår der tidligere betød at man kunne forklare mennesket er definitivt faldet bort, 

90’ernes litteratur skrives på en anden baggrund: en bevidsthed om tilværelsens uoverskuelighed 

som også må medføre at mennesket ikke kan rummes i psykologiske modeller, for mennesket er 

større end psykologien. 

Netop fordi fortælleren ikke kan gennemskue Alette V. og ikke giver læseren en plausibel 

forklaring, bliver man ikke klogere på de eksistensvilkår som beretningen - og hele bogen - lover at 

afdække. Menneskets liv i den senmoderne virkelighed er efter endt læsning stadigvæk uforklarligt 

og i sit inderste væsen en hermetisk lukket hemmelighed. Det er denne pointe som Solvej Balle i 

”§4” og ”Ifølge loven” udfolder for os. 

 

Delkonklusion 

Jeg spurgte i indledningen hvad der er karakteristisk for tiden, og har nu besvaret det med en 

indkredsning af det senmoderne og dets virkelighedsopfattelse. Dernæst var spørgsmålet hvad der 

er karakteristisk for kortprosaen som hovedstrømning, og i min beskrivelse af de generelle træk 

samt fortolkningen af ”§4” fremgår de kendetegn og pejlemærker jeg mener, kan knyttes til 

litteraturen i det senmoderne. 

 Denne opgaves målsætning er blandt andet at besvare hvorfor det er vigtigt at inddrage den nye 

litteratur i folkeskolens danskundervisning, og på baggrund af ovenstående kan jeg nu fremdrage tre 

punkter som begrunder dette: litteraturen er et spejl af vores tid set med en forfatters øjne, den 

byder derfor ind med en eller flere tilværelsestolkninger og den udvikler sproget.  

Jeg vil nu gå videre ved at undersøge hvordan litteraturen kan inddrages i skolens 

danskundervisning - det vil sige hvilke didaktiske overvejelser er nødvendige for at eleverne kan 

skabe sig nogle adækvate redskaber i forhold til den senmoderne virkelighed.  
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Hvad er det egentlig skolen kan? 

I det følgende vil jeg inddrage Thomas Ziehes teori om skolen som det kontrafaktiske rum og 

diskutere hvorfor jeg mener disse tanker er værdifulde i forhold til skolen i det senmoderne og 

litteraturundervisningen i danskfaget. 

 Det er nødvendigt her at sammenfatte Ziehes tolkning af skolens rolle og situation, og selvom 

han tager sit udgangspunkt i Tyskland, mener jeg hans betragtninger er generelle og relevante. 

 Først og fremmest har skolen - i takt med at de senmoderne vilkår er slået igennem - indenfor de 

sidste år forandret sig grundlæggende. Tidligere var skolen en institution der fungerede som en 

forlængelse af en række almene og kulturelt forankrede autoritetsstrukturer. Den betydning skolen 

havde hang nøje sammen med tilstedeværelsen af en dannelseskanon som der ikke blev stillet 

afgørende spørgsmålstegn ved. Skolen repræsenterede som sådan en institution der formidlede 

nogle kundskaber og færdigheder som alle skulle lære, og samtidig var skellet mellem elev og 

lærer, mellem barn og voksen, væsentligt større. At gå i skole var en lang dannelsesproces der var 

lig med adgangen til voksenverdenen. Endelig blev selve skolegangen i højere grad omfattet med en 

alvor fordi den selvdisciplinering som hørte med til det at være elev, var det normale og ansås for at 

være en kulturel erfaring og en gevinst for eleven. Alt dette indgik i det Ziehe beskriver som 

skolens daværende aura.  

 Kigger man nu på situationen i det senmoderne, er det givet at skolens aura er forsvundet - eller i 

hvert fald skinner på nedsat kraft; skolen befinder sig i en helt ny epoke idet den er blevet udsat for 

en værdiforringelse. Det er ikke længere skolen som er den afgørende kilde til viden og 

erfaringsbearbejdning, eleverne henter i stigende grad viden og erfaringer fra massemedierne, 

dagligdagen og i omgangen med deres jævnaldrende. Derfor er generationsskellet mellem elev og 

lærer også forandret, for lærerens autoritet baseret på hans rolle som vidensformidler er borte.  

Ziehe beskriver hvordan lærerens rolle har forandret sig: For det første må han i dag anstrenge 

sig betydeligt ved at optræde som en relationsmedarbejder der hele tiden skaber og sikrer sig at han 

indgår i en frugtbar relation med de individuelle elever. For det andet er han blevet en slags 

kulturmedarbejder som må søge at skabe muligheder for at eleverne oplever en mening og et motiv 

med arbejdet i skolen (for der er ikke længere nogen selvfølge for eleverne at de automatisk skal 

foretage sig det ene eller det andet), og han er derfor tvunget til løbende at reflektere over hvordan 

han pædagogisk forholder sig til eleverne.  

For eleverne betyder fraværet af en indlysende mening og værdi og den deraf følgende kulturelle 

ambivalens at mulighederne for at danne sig en identitet er ramt af en grundlæggende usikkerhed 
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(ligesom den kulturelle frisættelse medfører både frihed og risiko som tidligere beskrevet). For 

læreren betyder dette af han må tage denne kulturelle realitet til efterretning, og det er Ziehes 

væsentligste pointe at skolen må prøve at være en modpart til den. Ikke ved at vende tilbage til en 

gammeldags og tryg borgerlig dannelseskanon, men ved at lære at omgås realiteten: 

 
”Det drejer sig altså om at fastholde en modstandsdygtighed over for realiteten og ikke 
simpelt hen at åbne skolen for realiteten. I den forstand er skolen heldigvis ikke identisk 
med realiteten, men tværtimod en prøve-realitet.4” 

 

Det er netop dette skolen kan. 

 

Det kontrafaktiske rum 

Skolen skal ikke bestræbe sig på at mime den realitet som findes uden for dens døre, men i stedet 

være en ’prøve-realitet’ som sætter en undervisning på dagsordenen. Men hvordan skal denne 

undervisning forholde sig til elevernes hverdag og stadige identitetsdannelse, hvor skal den tage sit 

udgangspunkt? 

 Problemet synes at være at de senmoderne vilkår medfører en tendens til selvcentrering, en 

egocentrisme som bunder i det enkelte individs personlige tolkning af verden.  

 

”Hvis 50 personer er samlet, er der 50 forskellige tolkninger af situationen i spil, og det 
opleves som helt legitimt at definere situationen i forskellige retninger5”, 
  

konstaterer Ziehe og spørger om de kulturelle tendenser i det senmoderne forstærker opvækstens 

naturlige egocentrisme. Jeg mener han har ret, for værdirelativismen har medført at det man kan 

kalde ’den indre verden’, er blevet den eneste relevante verden for mange mennesker i vores kultur i 

dag. Det skaber for skolen det problem at eleven stillet overfor en given opgave ofte vil spørge: 

”Hvad har det med mig at gøre?” 

 Faren er at undervisningen derfor altid kommer til at tage sit didaktiske udgangspunkt i elevernes 

horisont og at skolen udvikler sig til en art familiært foretagende hvor læreren gør sig til elevernes 

kammerat eller ven. Derved kommer følelserne til at spille en alt for afgørende rolle for om 

eleverne synes om undervisningen, og risikoen for at skolen kommer til at fokusere på omsorg og 

navlepilleri i stedet for undervisning og læring vokser.  

                                                 
4 Thomas Ziehe i ”Ambivalens og mangfoldighed” s.54. 
5 Thomas Ziehe i ”God anderledeshed” s.205. 
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Det er derimod langt mere værdifuldt at der finder en decentrering sted. Opmærksomheden skal 

drejes væk fra det egocentriske og rettes mod det fælles i undervisningen: den sag som er i centrum 

i klasseværelset. For i klasseværelset er eleven netop en elev og ikke et barn. 

 Således bliver dagsordenen ikke elevernes individuelle følelser, men undervisningen skaber i 

stedet det rum hvor ’noget andet’ finder sted, og det medfører mulighederne for at eleven kan sætte 

sig ud over sig selv og i bedste fald fordybe sig i en undervisning der bevirker en selvforglemmelse. 

Lykkes dette kan eleven lære at skifte perspektiv og møde den empatiske værdi der ligger i at 

anerkende og forholde sig til andres holdninger, følelser og problemstillinger. 

 Ziehe er altså modstander af at alt skal tilpasses elevernes horisont, i stedet er det skolens opgave 

at udfordre den indsigt og viden eleverne ofte møder op med, og når Ziehe taler om skolen som det 

kontrafaktiske rum, mener han at skolen skal være den ’prøveverden’ som viser eleverne noget nyt, 

men vel og mærke indenfor nogle rammer som rummer tryghed og værdighed. 

 Netop værdigheden, mener jeg, er tilstede i en undervisning som sætter sagen i centrum – uden 

at miste respekten for den enkelte - og dermed skaber et rum med intensitet hvor eleverne kan 

tillade sig selv at give slip på egocentrismen og møde det fremmede. 

 

Læringssyn 

Teorien om det kontrafaktiske rum harmonerer med et læringssyn der bygger på konstruktivismen. 

Jeg introducerede tidligere Niklas Luhmanns erkendelsesteori, den operative konstruktivisme (s.4), 

hvor den enkeltes valg er det centrale for at kunne erkende og lære noget. Luhmanns teori bygger på 

begreberne system og omverden idet han definerer et system som en form hvor indersiden af 

formen er systemet mens ydersiden er omverdenen. Systemet er lukket og autopoietisk, og det kan 

foretage valg, det vil sige operere. Luhmann mener verden består af et vælg af systemer, og i skolen 

er det væsentligt at beskæftige sig med de psykiske og sociale af slagsen. Eleverne har hver især et 

psykisk system, et univers hvor blandt andet tænkningen finder sted. Det sociale system er derimod 

kommunikationens område som den fx foregår i klasseværelset. De to systemer er hinandens 

omverden, men de er som nævnt lukkede og selvreferentielle. Således kan der ikke ske en overførsel 

af viden herimellem, for viden må konstrueres ved den enkeltes operationer. Derfor bliver 

kommunikationen alfa og omega. 

 Luhmann har et begreb han kalder den strukturelle kobling som udtrykker den gensidige 

afhængighed mellem psykiske og sociale systemer: Når kommunikationen lykkes, er det fordi der er 

enighed om hvad der er kommunikationens tema – den strukturelle kobling. Mødet med sagen i det 
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kontrafaktiske rum bliver derfor den strukturelle kobling, det nødvendige bindeled, mellem elev og 

lærer i klasseværelset: Læreren kan invitere eleven til at træde ind undervisningen, og eleven kan 

rette sin opmærksomhed, via operationen, mod undervisningen og efterfølgende tage sagen ind i sit 

eget system hvorved der finder en læring sted.  

 

Litteraturpædagogik og undervisningen i skolen 

Det skulle nu fremgå af ovenstående hvilket potentiale der ligger i en undervisning som lader 

eleverne møde noget andet end sig selv. Jeg vil herefter gøre rede for min litteraturpædagogik og 

skitsere mine tanker for et konkret danskfagligt arbejde med 90’ernes tekster i skolen for dermed at 

klarlægge hvad det er for nogle redskaber et arbejde med samtidslitteraturen kan bibringe eleverne. 

 Det er nødvendigt at være sig bevidst om hvilken tilgang man har til tekster og tekstarbejde da 

dette danner grundlaget for de didaktiske overvejelser for undervisningen. Jeg mener det i forhold 

til samtidslitteraturen er hensigtsmæssigt at lade den nyere litteraturpædagogik, som er baseret på 

receptionsæstetikken, være grundlaget for tekstarbejdet. Med receptionsteorierne flyttes 

opmærksomheden fra den autonome tekst som nykritikken dyrkede til det dialogiske forhold 

mellem tekst og læser. Hvor nykritikkens mål var at afdække den ene rigtige læsning af teksten som 

var et udsagn af almenmenneskelig eksistentiel gyldighed, fokuserer receptionsteoretikerne i stedet 

på de betydninger og tolkninger der opstår i mødet mellem tekst og læser. Receptionsteorierne 

bygger på tyskeren Wolfgang Isers teori om inferens der siger at en tekst rummer en række ’tomme 

pladser’ som læseren under læsningen selv fylder ud. Disse ’tomme pladser’ findes på mange 

niveauer fx i personskildringen og mellem eventuelle parallelle forløb der støder sammen i 

handlingsplanet i historien. Dér hvor en tekst ikke forklarer alt, er læseren tvunget til at være 

meddigtende og bidrage med sine egne formodninger for at komme videre.  

 Når jeg er optaget af denne tilgang til litteraturpædagogikken, er det blandt andet fordi den er 

særligt velegnet overfor 90’ernes kortprosa der jo netop karakteriseredes ved at være antydende, 

fragmentarisk og åben. En receptionsteoretisk tilgang forhindrer dog ikke at man samtidig er 

tekstnær og grundig i sin læsning, for en tolkning må til enhver tid være baseret på de spor som 

teksten indeholder. Således siger semiotikeren Umberto Eco at der er nogle tolkninger som er mere 

økonomiske end andre fordi de følger de spor som er tilstede i teksten og derfor er i tråd med 

tekstens intention. Jeg mener det er vigtigt at være opmærksom på dette: selvom receptions-

æstetikken opponerer mod kravet om een eneste korrekt læsning, er der altså ikke frit valg på alle 

hylder. 
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Litteraturpædagogiske opgaver  

Der er flere forfatterskaber i 90’erne som kan anvendes på folkeskolens niveau, fx kan Helle Helle 

bruges i de ældste klasser mens forfattere som Louis Jensen, Kim Fupz Aakeson og Peter Mouritzen 

har skrevet bøger som kan læses helt ned til de yngste klasser. Det følgende er et eksempel på 

90’erprosaen i danskundervisningen. 

Opgaver til et arbejde i en 9. klasse med den tidligere beskrevne novelle af Helle Helle ”På et 

tidspunkt i foråret”: 

- Novellen læses højt af læreren og derefter fastholder eleverne ved hjælp af hurtigskrivning 

individuelt hvad de ikke forstår eller hvad der umiddelbart undrer dem. Formål: Denne første 

undren kan senere inddrages fx i en debat på baggrund af de følgende opgaver.    

- Den varme stol. En elev spiller novellens ene kvindelige hovedperson, hende som svigtede sit 

barn, og resten af klassen interviewer eleven/kvinden. Klassen er forinden blevet delt i fire 

grupper som skriftligt har forberedt spørgsmål. Formål: Eleverne og hovedpersonen er nødt til 

selv at udfylde mange af tekstens ’tomme pladser’ for at kunne stille og svare på spørgsmålene. 

- Der skrives digte udfra novellens tema om isolation, ensomhed og det at føle omsorg for andre. 

Formål: Der arbejdes med en sansning af novellens overordnede temaer. 

- Meddigtning. Skriftlig opgave, udføres individuelt eller i par. Eleverne skal skrive en kort 

historie hvor novellens to kvinder møder hinanden 10 år senere. Hvad sker der? Formål: Både 

her og i den følgende opgave skal eleverne sætte sig ind i historien og tage stilling til den. 

- Novellen laves om til en mundtlig beretning som kan indspilles på bånd eller video og 

fremlægges for resten af klassen og her diskuteres. 

 

Opgaverne er mange, men de har alle sammen det tilfælles at elevernes er nødt til at sætte sig ind i 

fiktionens rum og tolke teksterne. Opgaverne udelukker ikke at man derudover kan sætte fokus på 

særlige områder i en tekst gennem en nærmere analyse af sproget, person- og miljøskildring eller 

fortælleforhold. Det væsentlige er at der opstår et fortolkningsfællesskab i klassen hvor elevernes 

interesse, nysgerrighed og (mange) tolkninger kan mødes med lærerens egen læsning af teksten. Jeg 

har arbejdet med flere af ovennævnte opgaver i min praktik i folkeskolen, og det er ofte 

overraskende hvor villige eleverne er til at kaste sig ud i arbejdet samt at komme med kvalificerede 

tydninger af en tekst og dens univers. Dog må man være opmærksom på at det dels er lærerens 

ansvar at en given fortolkning hænger sammen med de spor som teksten indeholder og dels at 

læreren med sin større faglighed ofte kan vise eleverne noget som de ikke selv kan se. 
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Formålet med undervisningen 

Formålet med denne litteraturundervisning er at eleverne erhverver sig er række kompetencer og 

disse kan sammenfattes på tre områder: 

 På det redskabsmæssige felt kan eleverne helt konkret blive bedre til at arbejde med tekster og de 

virkemidler som anvendes i litteraturen. At opnå kendskab til virkemidler som fx komposition, 

personkarakteristik og genre skaber et fundament til at kunne analysere tekster og danner basis for 

siden hen at kunne fortolke og perspektivere. Det er også denne del af undervisningen som åbner 

for en æstetisk forståelse af sproget som udtryksform. 

 Litteraturundervisningen giver på det kundskabsmæssige felt eleverne viden om den tid de lever 

i. Denne opgave har koncentreret sig om samtidslitteraturen, men danskundervisningen indeholder 

som bekendt også litteratur fra mange andre perioder, og at lære at fortolke og perspektivere tekster 

er med til at danne et billede af netop den tid eleverne eksisterer i set i forhold til tidligere perioders 

kultur og historie. 

 Den bevidsthed som eleverne får, betyder på det dannelsesmæssige felt at de kan få øje på noget 

andet end sig selv, og dermed skabes et andet og bredere perspektiv på tilværelsen. Didaktikeren 

Wolfgang Klafki har med begrebet ”den dobbelte åbning” beskrevet denne dannelse, idet han siger 

at verden åbnes for eleven og eleven åbnes for verden. Med dette mener han at idet eleven bliver 

bevidst om en flig af en større verden, sker der en åbning mod eleven, og at dette møde samtidig 

åbner eleven mod verden. Eleverne får altså udvidet deres horisont og bliver dermed klogere på sig 

selv. 

At den enkelte elev kan se sig selv i et nyt perspektiv, er yderligere vigtigt i forhold til elevens 

egen identitetsdannelse: Det er mødet med andres værdier og holdninger som skaber grobunden for 

at man kan danne sine egne værdier, og dette er eet blandt mange andre elementer i dannelsen af 

den personlige identitet. I klasserummets fællesskab kan forskellige livsanskuelser og holdninger 

bringes i spil og diskuteres og dermed bidrage til den enkeltes identitetsdannelse.  

 

Konklusion 

Eleverne skal i dag kunne begå sig i en verden som er alt andet end overskuelig og begribelig, og 

det er skolens opgave at være med til at udvikle eleverne til at blive selvstændige og hele 

mennesker der er i stand til at tage del i verden udenfor klasselokalet. Med den kulturelle frisættelse 

og den evige kontingens som vilkår i det postmoderne er det derfor vigtigt at skolen som et 

kontrafaktisk rum udstyrer eleverne med nogle adækvate redskaber. 
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Mødet med den nye danske samtidslitteratur i danskundervisningen kan for det første sætte 

eleverne i stand til at skifte perspektiv da litteraturen er et spejl af vores tid som byder ind med en 

eller flere tilværelsestolkninger. Dernæst kan eleverne udvikle evnen til at sætte sig ind i andres 

situation og forholde sig til anderledes og fremmede problemstillinger. Og endelig er dette 

tilsammen med til at udruste eleverne til at agere og tage del i verden omkring dem: den 

senmoderne virkelighed. 
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