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Litteraturlæsning i det
senmoderne

Uddannelse og læring finder i dag sted i en samfundsmæssig kontekst, der kan

beskrives som posttraditionel, senmoderne, hyperkompleks og postlitterær.

Vilkårene for læsning, og ikke mindst litteraturlæsning, er tilsvarende

under forandring i det postlitterære samfund. På den baggrund diskuterer og

problematiserer artiklen senmoderne læsemåder i relation til skolens littera-

turundervisning. Den foreslår to tilgange til dette problemfelt: både det vi læser

og det vi gør med teksten i det undervisningsmæssige rum må være genstand

for refleksion og samtidig må litteraturlæsning forstås som en aktivitet, der er

spændt ud mellem traditionelle forståelser af faget som bl.a. dannelsesfag og

andre læsemåder, der bl.a. tager udgangspunkt i elevernes tekst- og kulturfor-

ståelser.

IndledningIndledningIndledningIndledningIndledning
"Vi befinder oss i dag vid slutet av den skriftkultur som har skapat och format det

som vi betraktar som självklara inslag i den litterära institutionen" påpeger den

svenske litterat Jan Thavenius med en velkendt diagnose af det senmoderne sam-

fund i Det postlitterære samhället - Tankar om litteraturens och läsningens framtid

(Thavenius 1992, 37). Skriftkulturens forfald i den mediebårne og globaliserede sam-

tid er således for Thavenius ikke mindst forbundet med en udfordring og transfor-

mation af den litterære kultur, som tidligere har været båret af skriftkulturen og

af denne kulturs dominans. Dermed kan det postlitterære samfund karakteriseres

som det samfund, hvor skriftkulturen på den ene side har fået sine magtfulde kon-

kurrenter i mediekulturen, men på den anden side ikke endeligt har udspillet sin

rolle, for, som han påpeger det, spørgsmålet er, om ikke "den yttre förändringen

motsvaras av en inre, kvalitativ" (37). Skriftkulturen er trængt, men finder måske
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nye former, herunder former, der kan overleve i det overvejende skriftbundne ud-

dannelsessystem.

Vilkårene for læsning, og ikke mindst litteraturlæsning, kan tilsvarende hævdes at

være under forandring i det postlitterære samfund. Læsningens erkendelsesformer

og institutionelle metodik har således gennemgående været tematiseret i 90ernes

fagdidaktik, ikke mindst i danskfaglig sammenhæng, og læsning er dermed blevet

et centralt problemfelt i danskfagets tilgang til senmoderne litteraturundervisning.

Dette skal bl.a. ses på baggrund af, at danskfagets litteraturlæsning og -undervis-

ning ofte har været traditionelt forankrede i eksempelvis dannelsesprocesser med

kultur- og nationalhistorisk sigte.

Det er formålet med denne artikel at diskutere og problematisere senmoderne læse-

måder i relation til skolens litteraturundervisning. Begrebet senmodernitet skal i

denne sammenhæng forstås dels bredt som en henvisning til vores umiddelbare

samtid – den som Thavenius betegner som ’postlitterær’ - dels mere specifikt som

en reference til særligt sociologiske beskrivelser af det sene 20. århundredes sam-

fund som posttraditionelt. Ifølge Anthony Giddens kan dette posttraditionelle sam-

fund både tænkes diskontinuerligt, som et brud med traditionelle eller præmoderne

tilgange til det samfundsmæssige felt, og som konstituerende for nye måder at

tænke bl.a. identitet, viden og social praksis på (Giddens 1991, 1994).

Den generelle beskrivelse af samtiden som posttraditionel, senmoderne, højmoderne

og hyperkompleks (Giddens 1991, 1994, Qvortrup 2000) henviser bl.a. til, dels at tra-

ditionelle videns- og beskrivelsesparadigmer er under stærk forandring, dels at den

hastighed hvormed forandringen sker, påvirker vores muligheder for at fastholde

en forankring i etablerede forståelsesformer. Dette gælder ikke mindst områder som

viden, information, identitet, kommunikation og læring, idet den senmoderne or-

den "institutionalises the principle of radical doubt and insists that all knowledge

takes the form of hypothesis" (Giddens 1990, 3).

Det senmoderne samfunds forandringshastighed og kompleksitet beskrives dermed

af Giddens som en løbsk og højdynamisk virkelighed, der gennemgående påvirker

vores erkendelsesformer og handlemåder. I forlængelse af dette taler bl.a. Lars

Qvortrup om det senmoderne samfund som hyperkomplekst, dvs. som grundlæg-

gende anfægtet af forandringsparadigmet og af usikkerheden med hensyn til vi-

den og forankring.      Senmodernitetens refleksivitet er forankret i den konstante re-

vision af viden og tolkning i lyset af nye informationer og tilgange, som også Gid-

dens påpeger det.
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Qvortrup og Giddens’ analyser af det posttraditionelle samfund forekommer væ-

sentlige for den måde, vi kan tænke undervisning og læring på, herunder hvordan

senmoderne dannelsesprocesser må være præget af refleksive tilgange til viden

og information. Litteraturlæsningen, dvs. den måde hvorpå vi kan omgås og trans-

formere litterære tekster, påvirkes tilsvarende af refleksiviteten og af de tilgange,

som senmoderne erfarings- og erkendelsesformer tilbyder. Spørgsmålet er så, i hvil-

ket omfang skolens litteraturlæsning kan eller vil agere i forhold til disse proces-

ser, og på hvilken måde danskfagets litteraturundervisning kan - eller bør - foran-

dre sig kvalitativt som konsekvens af de ydre processer. Vi vil i artiklen foreslå især

to tilgange til dette problemfelt:

• Refleksiviteten bør angå både det, vi læser, og selve læsningens praksis,

det vil sige det, vi gør med teksten i det undervisningsmæssige rum.

Det handler om, som det hedder i Fremtidens danskfag (2003) at "Faget

skal ud af sin naturtilstand" (15), dvs. man må afdække de naturaliserede

konventioner hvorpå fagets praksis bygger. Disse konventioner skal ikke

mindst blive mere tydelige for eleverne.

• Litteraturlæsning kan i forlængelse af dette forstås som en aktivitet,

der er spændt ud mellem traditionelle forståelser af faget som bl.a.

dannelsesfag, og     andre læsemåder med udgangspunkt i bl.a. elevernes

tekst- og kulturforståelser.

Det følgende vil diskutere og eksemplificere forskellige positioner i disse brydnings-

felter, samt foreslå nye muligheder.

Hvordan læser vi?Hvordan læser vi?Hvordan læser vi?Hvordan læser vi?Hvordan læser vi?
Man kan hævde, at litteraturfaget – som del af danskfagets brede ramme - helt

overvejende har en traditionel forankring i dannelse, kulturhistorie og national iden-

titet. Denne konstruktion af litteraturfaget svarer naturligvis ikke til en helheds-

forståelse af tekstlæsningens status i danskfaget, idet en helhedsforståelse ikke

mindst må forholde sig til skiftende fagforståelser og fagdidaktiske tilgange, mo-

derniseringsbestræbelser og institutionelle forskelle. I 70erne har der således væ-

ret mere fokus på ideologikritik end dannelse og i 80erne har dannelsesbegrebet i

ikke mindst folkeskolen gennemgående været præget af en personlig dannelses-

tænkning med vægt på eksempelvis meddigtning og livsforståelse. National- og

kulturhistoriske tilgange er tilsvarende mere synlige i gymnasiebekendtgørelserne

end i folkeskolens fag- og målbeskrivelser (Fælles Mål),,,,, hvilket skyldes gymnasiets

gennemgående forankring i almendannelsen.
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Ikke desto mindre er det ofte litteratur- og tekstpædagogikkens traditionelle for-

ankring, herunder dens forbindelser til akademiske litteratur- og dannelsesbegreber,

som anfægtes i forskellige diskussioner af litteraturfagets og -læsningens status i

danskundervisningen. "Inden for litteraturfaget er der tradition for at betragte den

litterære tekst som en læseruafhængig størrelse, som … det er muligt at forstå og

fortolke, hvis blot fortolkeren er dygtig nok" påpeger eksempelvis Vibeke Hetmar

med henvisning til den videnskabsfaglige tilgang til læsningen, der så ofte har præ-

get litteraturundervisningen i såvel folkeskole som gymnasium (Hetmar 1994, 33).

Andre fremhæver, som det vil fremgå af det følgende, at litteraturlæsningens fun-

dament i kulturarv, dannelse og tradition netop kun kan brydes ved at udfordre de

traditionelle forståelser af  litteraturfagligheden ud fra elevernes perspektiver og

læsninger. Det er positioner i dette opgør med den traditionelle litteraturfaglige og

-pædagogiske diskurs, som artiklen i det følgende vil skitsere, med en intention

om at fremhæve elevernes rolle som central i opgøret med det traditionsbundne

litteraturfag.

Det er i de seneste 10-15 år, at tilgangen til faget, og til litteraturlæsningens rolle i

dette, har ændret sig, ikke mindst i folkeskolen, hvor opgøret med især den litte-

rært videnskabsfaglige forståelse af faget har været stærkest. Dette opgør har i fol-

keskolesammenhæng været forbundet med receptionsorienterede tilgange til

litteraturlæsning med vægt på elevernes oplevelse af og erfaring med teksterne.

"Det hører med til arbejdet med litteratur at være bevidst om, at læseren er med-

skabende" som det hedder i undervisningsvejledningen for dansk, Fælles Mål (2004),

og dette medfører, at "De litterære tekster opfattes som åbne værker, der lægger

op til aktiv medvirken med udgangspunkt i den enkeltes subjektive oplevelse og

erfaring". Denne programerklæring skal ikke mindst ses i relation til en litteratur-

undervisning, der ofte er blevet beskyldt for at ødelægge elevernes læselyst, og at

tage udgangspunkt i mesterfortolkninger, som på forhånd var foreskrevet af lære-

ren. "Elevernes opgave var så at forsøge at gætte sig til de svar, som læreren mente

var rigtige, og som eleverne ikke kunne se eller var enige i" som Bo Steffensen be-

skriver tendensen i Når børn læser fiktion (2000, 39).

Litteraturlæsningen har altså, ikke mindst hvis man tager udgangspunkt i folke-

skolen, undergået en forandring i det omfang, at eleverne, groft sagt, er blevet mere

synlige i det litteraturdidaktiske felt. Elevperspektivet har i denne forbindelse væ-

ret medvirkende til en udfordring af litteraturfaget, som har problematiseret de

traditionelle roller i klasseværelset, og dertil har sat fokus på nye lærings- og

tolkningsperspektiver. Danskfaget har i forlængelse af dette, som bl.a. . . . . Ellen Krogh

fremhæver     fra et gymnasieperspektiv, generelt set undergået en moderniserings-
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proces, der i stadigt højere grad må sætte spørgsmålstegn ved fagets dannelses-

mål og autoritetsforhold, herunder ikke mindst lærerens rolle som fagets og

litteraturens beskytter. Krogh peger på, at det gymnasiale danskfag er udspændt

mellem to diskurser, hhv. diskursen om det kulturelle forfald og den nødvendige re-

staurering af faget, der opfatter faget som truet af bl.a. elevernes mangelfulde fær-

digheder og kulturelle kompetencer, og diskursen om danskfagets didaktiske udfor-

dring, som opfatter eleverne som medaktører i konstruktionen af et moderne dansk-

fag. I dette konfliktfelt mellem traditionelt definerede fagtilgange og modernitets-

orienterede tilgange, må danskfaget, og herunder litteraturfaget, konstant forny

sig, eftersom

"et fag som danskfaget må i en post-traditionel kultur kunne svare på konstante

forandringsudfordringer og på unge menneskers refleksive identitetsprocesser

for at kunne bidrage til den kundskabs- og dannelsesproduktion der er fagets

eksistensberettigelse" (Krogh 2000, 339)

Der er altså god grund til, som Ellen Krogh fremhæver det, at udfordre fagets tradi-

tionelle forankring i dannelse, tradition og kulturarv ud fra et posttraditionelt per-

spektiv, der medtænker bl.a. "unge menneskers refleksive identitetsprocesser".

En nytænkning af fagets tilgange til litteraturlæsning må altså, kan man hævde,

tage udgangspunkt i en senmoderne forståelsesramme, der udfordrer den traditio-

nelle forankring af litteraturlæsningen i bl.a. almen og litteraturhistorisk dannelse.

En sådan tilgang må ikke mindst involvere elevperspektivet, eftersom eleverne ge-

nerelt opfattes som både bærere af og centrale agenter i den posttraditionelle vir-

kelighed. "De tekstkompetencer, som eleverne erhverver sig uden for skolen, rum-

mer et stort dannelsespotentiale, som vi i dag ikke udnytter", påpeger således Pe-

ter Heller Lützen, og dette indebærer bl.a., at læreren må "være sig bevidst at det er

ham der tilhører en minoritetskultur, nemlig den litterært skolede" (Lützen 2002,

60-61). I forlængelse af dette bliver den posttraditionelle tilgang til faget ikke mindst

part i et generationsopgør, hvori eleverne agerer som repræsentanter for de refleks-

ions- og erkendelsesformer, som findes i bl.a. massemedierne, og som set fra Lützens

perspektiv kan være medvirkende til at problematisere især den nationallitterære

tænkning af faget. Den progressive tilgang til det ’alt for litterære’ og ’alt for natio-

nale’ danskfag skal således findes i elevernes forankring i mediekulturen, for "I mas-

semedierne har vi en refleksionsform, som er helt speciel ved at være internatio-

nalistisk og folkeligt populær på en gang" (Lützen 2002, 61).

Forestillingen om litteraturfagets udfordring og fornyelse må altså til dels realise-
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res ved at anvende en fagdidaktisk tilgang som kan rumme elevernes perspektiv,

herunder deres erfaringer med tekster og medier i senmoderne kontekster. Der er

tale om, som Vibeke Hetmar formulerer det, "et møde mellem på den ene side

læsninger der er forankrede i litteraturfagets diskursive univers, og på den anden

side læsninger der er forankrede i de diskursive universer som eleverne kender til

og er fortrolige med" (Hetmar 2003, 107). Omdrejningspunktet i denne problematik

er ikke mindst, som Hetmar påpeger det, indbyrdes modsætningfulde læserpositi-

oner, der taler ud fra henholdsvis fagets indre selvforståelse og fra ydre positioner,

der ikke forholder sig til de læsemåder, som faget har etableret. Fagets praksis er

således indfoldet i en række konventioner og tilgange, der marginaliserer læsnin-

ger, som udgår fra andre positioner end de diskursivt etablerede, og som fastholder

det asymmetriske lærer-elev forhold som grundlag for en pædagogisk praksis. I det

omfang at litteraturlæsningen og -undervisningen skal overskride disse etablerede

pædagogiske kommunikationsformer må klasserumsdialogen invitere eleverne til

at indgå i tekstproduktionen "gennem deltagelse i fagligt relevante kommunika-

tionsformer" (Hetmar 2003, 116). Disse er frem for alt åbne, ikke foreskrivende.

Senmoderne læsning - første budSenmoderne læsning - første budSenmoderne læsning - første budSenmoderne læsning - første budSenmoderne læsning - første bud
Hvor Hetmar, Lützen og Krogh generelt taler for en fagdidaktisk tilgang til litteratur-

læsning, der involverer elevernes viden om og erfaringer med tekster og kultur-

former, anvender Klaus P. Mortensen i en artikel fra antologien Midt i Ræset (1998)

en mere restaurativ tilgang, idet han argumenterer for, at senmoderne læsninger

af litteratur ikke står i absolut modsætning til såkaldte traditionalistiske tilgange.

Mortensen perspektiverer således i sin artikel tekstlæsningsdiskussionen i forhold

til en diskussion om dannelse, herunder hvordan dannelse kan tænkes i et senmo-

derne regi. På den ene side, hævder Mortensen, kan dannelse i forlængelse af bl.a.

Hegel og den romantiske tradition forstås som menneskets evne til at overskride

sig selv som naturvæsen, dvs. at etablere selvfremmedgørelse og selvobjektivering.

På den anden side og i forlængelse af dette kan senmoderne dannelse i overens-

stemmelse med bl.a. Giddens forstås som selvrefleksion, dvs. "et bevidsthedsmæssigt

og kritisk beredskab, som er under stadig udvikling og revision" (Mortensen 1998,

37). Litteraturlæsningens rolle er i denne forbindelse ikke mindst forbundet med

forestillingen om, at de litterære grundformer (fortællingen og metaforen) er ud-

tryk for en stilisering af og en refleksion over det, som benævnes "den elemen-

tære, menneskelige, selvfordoblende adfærd" (Mortensen 1998, 37). I relation til

dette kan dannelsesprocessens selvoverskridelsesstrategi ifølge Mortensen restau-

reres af en senmoderne tilgang som fokuserer på forståelseskrise og forståelses-

omslag i hermeneutisk perspektiv. Litteraturen bliver således central i en moder-

ne dannelsestænkning, eftersom litteraturen på en gang tematiserer selvrefleksi-
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viteten og genererer de forståelsesformer, som tvinger læserne til at reflektere over

og eventuelt revidere deres forståelseshorisont. Dannelsesprojektet har dermed

både fornyet sig selv og bevaret forankringen i den (litteratur)historiske læsning,

idet denne læsning på eksemplarisk vis kan afstedkomme, at den enkelte konfron-

teres med sin egen forståelseshorisont og dermed bliver historisk for sig selv.

I forlængelse af Klaus P. Mortensens dialektiske tilgang til dannelsesbegrebet sy-

nes det senmoderne projekt om en refleksiv forståelse af især danskundervisnin-

gens litteraturlæsning at være sikret. I denne forbindelse er ikke mindst den her-

meneutiske tilgang til tekst- og læserforståelsen afgørende, idet hermeneutikken

hviler på et humanistisk-emancipatorisk grundlag der understøtter forestillingen

om selvrefleksionens dialektik mellem jeg og ikke-jeg. Giddens har således det til

fælles med bl.a. hermeneutikerne Gadamer og Jauss, som Mortensen støtter sig til,

at han polemiserer mod en tilgang til den posttraditionelle kultur, der, som Morten-

sen formulerer det "hæfter sig ved fragmenteringen af personligheden og ser den

som en nødvendig konsekvens" (Mortensen 1998, 43). Der er altså ikke tale om, hvis

man følger Giddens, at den posttraditionelle kultur automatisk genererer decen-

traliserede og fragmenterede subjekter, men netop om, at den senmoderne tilgang

til tolkning og forståelse kan restaurere det traditionelle grundlag, hvorpå selvet

hviler, dvs. bl.a. selvrefleksionen, historien og det narrative livsperspektiv. Denne

restaurering kan ikke mindst realiseres i litteraturlæsningen, eftersom litteratu-

ren er "en virkning og en bevidst tematisering af selvrefleksiviteten" (Mortensen

1998, 64).

En udfordring af Klaus P. Mortensens tænkning kunne dog være en spørgen til, dels

om litteraturlæsningens forståelseskriser uafvendeligt fører til frugtbare refleksio-

ner over kulturelt betingede forståelsesformer, dels om dannelse, forstået som så-

vel individuel som almen dannelse, kan siges at være et uomgængeligt fokus for

og/eller udkomme af litteraturundervisningen. I hvilken forstand kan den herme-

neutiske-dialektiske tilgang til litteraturlæsning altså grundlæggende reformere

danskfagets traditionelle forankring, og på hvilke måder kan denne tilgang med-

tænke især elevernes forståelses- og kulturformer? I denne forbindelse må man

ikke mindst pege på, at Klaus P. Mortensen i sin tilgang til læsningen prioriterer

danske tekster med en klassiker-status, og at disse tekster prioriteres ud fra ’fagets’

erfaringer med teksternes "eksemplariske muligheder" (Mortensen 1998, 62). Af

denne faglige forankring kunne opstå den mistanke, som også Peter Heller Lützen

påpeger det, "at dette kendthedsargument (dvs. læsningens forankring i den natio-

nale kanon, BM og HR) snarere tager udgangspunkt, i hvad der er kendt for lære-

ren, end i hvad der er kendt for eleven" (Lützen 2002, 53). Derudover kan man med
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Ellen Krogh pege på, at Klaus P. Mortensens dannelsesbegreb "ikke fokuserer spe-

cifikt på de unge og deres særlige dannelsesinteresser", og at det almene dannelses-

begreb dermed kan "læses som et argument for en restaurativ lige så vel som for

en udfordringsorienteret diskurs om faget" (Krogh 2000, 346).

Til dette vil vi føje, at selve den hermeneutiske forudsætning for tekstlæsnings-

praksisen i samme tag kan problematiseres, idet den forudsætter, at teksten i et

eller andet omfang repræsenterer bestemte forståelseshorisonter, som læsningen

kan afdække. Selve tekstbegrebet og læserens rolle heri bliver dermed et argument

for læsninger, der tager udgangspunkt i "historisk repræsentative tekster, genrer og

bevidsthedsformer" (Mortensen 1998, 64, vores kursivering).

Senmoderne læsning - andet budSenmoderne læsning - andet budSenmoderne læsning - andet budSenmoderne læsning - andet budSenmoderne læsning - andet bud
Dannelse og erkendelse er, som det foregående har vist, begreber, som gennemgå-

ende knyttes til litteraturundervisningens praksis og selvforståelse i flere skole-

former, også i senmoderne kontekster. Vi vil hævde, at der findes andre mulighe-

der end de skitserede for læsning i det senmoderne, og at disse alternativer kan

anskueliggøre, at litteraturlæsningen kan lade sig inspirere af de kvalitative foran-

dringer af tekst- og læserbegrebet i det senmoderne mediesamfund. "Kanske krävs

det i dag en kulturpedagogik som överskriver de gamla hållningarna i stället för

att gripa tilbaka på dem?", som Jan Thavenius formulerer det i Det postlitterära sam-

hället (Thavenius 1992, 7-8).

For at eksplicitere vores polemik vender vi et øjeblik blikket mod en af tekst-læser-

problematikkens teoretiske kerner, nemlig nykritikken. Et centralt aspekt af især

1990ernes brede diskussion af den litteraturpædagogiske praksis har således ikke

mindst været en kritik af den objektive tekstkritik, som har rødder i bl.a. det tidlige

20. århundredes nykritik og formalisme. Der er tale om en tilgang, som er forank-

ret i en forståelse af teksten som autonom, som en selvstændig organisme med sit

eget, ofte modsætningsrige sprog. Det er således kritikkens opgave, som nykritike-

ren John Crowe Ransom formulerede det, at anerkende "the autonomy of the work

itself as existing for its own sake" (Abrams 1971 (1957), 109). Nykritikken cemente-

rede dermed, at hverken biografiske eller såkaldte ’affektive’ (dvs. læser - ’impressio-

nistiske’) læsestrategier havde nogen relevans for tekstforståelsen, idet tekstkri-

tikken måtte basere sig udelukkende på ’teksten selv’.

Set fra et fagdidaktisk synspunkt har litteraturundervisningens gennemgående for-

ankring i den objektive tekstkritik via forskellige nærlæsningsstrategier været for-

bundet med en række problemer, ikke mindst i relation til læserens rolle. "I stedet

for at fundere over fortolkningssituationens betydning for tekstforståelsen cemen-
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terer Richards den rigtige læsning – mesterfortolkningen – og forklarer … afvigende

fortolkninger som udtryk for psykologiske og især sociale mangler", som Bo Steffen-

sen påpeger det om nykritikkens kulturelitære slagside (Steffensen 2001, 306). På

den anden side har nykritikken, som eksempelvis Peter Heller Lützen fremhæver

det, også til en vis grad været forbundet med en potentiel demokratisering af sko-

lens litteraturlæsning, idet "Det eneste der er til stede i det nykritiske klasseværel-

se er en tekst og evnen til at læse … Som sådan rummer den autonome nærlæs-

ning et demokratisk potentiale" (Lützen 2002, 17). Som metodisk tilgang har nykri-

tikken altså haft en ambivalent status i det danske klasseværelse – på den ene

side har den understøttet det assymmetriske lærer- og elevforhold (mesterfortolk-

ningen), på den anden side har den potentielt givet mulighed for at en bredere og i

højere grad ’forudsætningsløs’ gruppe læsere kunne indgå i det fortolkningsfæl-

lesskab, som fokuserede på ’teksten for tekstens skyld’. Denne ambivalens, påpe-

ger Lützen, var dog ikke mindst forbundet med det for eleverne afgørende dilemma

at "På den ene side … være jævnbyrdig med læreren, på den anden side … lære at

reproducere lærerens æstetiske domme" (Lützen 2002, 17).

Litteraturpædagogikkens ’problem’ med den objektive tekstkritik har dermed væ-

ret, uanset mellemregningerne, at den først og fremmest modsvarer et tekstbegreb

der forudsætter, at tekstens betydning kan karakteriseres og konciperes som en

helhed af dekontekstualiserede meninger. Teksten er således, som bl.a. de ameri-

kanske nykritikere Wimsatt og Beardsley hævder det, en enhed af form og indhold,

der ikke kan reduceres til, hvad den betyder for tilfældige (uakademiske) læsere,

jfr. den ofte citerede passus om at "The affective fallacy (den affektive fejlslutning,

BM og HR) is a confusion between the poem and its results (what it is and what it

does)" (Wimsatt & Beardsley 1954, 21). Det er ikke mindst denne i bund og grund

essentialistiske forståelse af teksten ("what it is"), der har provokeret bl.a. 70ernes

og 80ernes læserorienterede teorier, idet, som Stanley Fish påpeger det, læserens

tekst (i modsætning til nykritikkens) "is no longer an object, a thing-in-itself, but

an event, something that happens to, and with the participation of, the reader"

(Fish 1980, 25). Læseren må altså bryde med forestillingen om den objektive tekst-

forståelse, i det omfang at kontekstualiseringen af teksten i læserens realisering

af den anskueliggør, at teksten aldrig er en statisk og på forhånd afgrænset størrel-

se, men netop er bevægelig og dynamisk. Der er således i og med læserteorierne

tale om et paradigmeskifte i tekstteorien, fra teksten som objektiv ’essens’ til tek-

sten som en handling, der igangsættes og determineres af læserens medvirken.

Litteraturlæsningen er dermed blevet et performativt felt, hvor teksten ikke længe-

re eksisterer uafhængigt af den, der interagerer med den, men netop må ses i relati-

on til dialektikken mellem tekst og læser, eller, som Fish forstår det, mellem et
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institutionelt etableret fortolkningsfællesskab, og de læsninger, som er tilladte el-

ler mulige inden for dette fællesskab (Fish 1980).

I forlængelse af den objektive teksttilgang kan man altså tale om, at teksten i den

nykritiske og formalistiske forståelse fungerer som en genstand med sin egen sprog-

lige og indholdsmæssige integritet, en integritet, der bl.a. forankres i tekstens æste-

tiske og fysiske status af genstand eller ’værk’. Værket er, som eksempelvis Fish

påpeger det, ofte indlejret i en socio-kulturel erfaring med teksten som fysisk tilste-

deværende og repræsenterbar, eftersom "The availability of a book to the hand, its

presence on a shelf, its listing in a library catalogue – all these encourage us to

think of it as a stationary object" (Fish 1980, 43). Teksten har dermed en institutio-

nel, kulturel og social status som genstand eller artefakt, en status der påvirker til-

gangen til den i det omfang, at læsningen bliver forankret i forestillingen om en

særlig essens, en betydning, som kan udledes af og på forhånd er nedlagt i teksten.

Tekstens ’objektivitet’ kan i forlængelse af dette problematiseres, påpeger Fish, ef-

tersom objektiviteten kan ses som en illusion, der er tæt forbundet med dens fysi-

ske status og integritet, "a dangerous illusion, because it is so physically convincing",

som Fish formulerer det (Fish 1980, 43). Værket er altså i denne forbindelse en kon-

struktion, der understøtter og bevarer den essentialistiske forståelse af teksten, dvs.

som en genstand med bestemte iboende strukturer, lag, betydninger og intentio-

ner. Vi essentialiserer følgelig teksten, fordi den manifesterer sig fysisk-materielt

og fordi denne fysiske manifestation indgår i bestemte institutionelle og socio-kul-

turelle kontekster, herunder uddannelsessystemet.

Fish’s kritik af nykritikken og dens statiske tekstbegreb knytter an til en tekstkri-

tik, som nogenlunde samtidig med publikationen af Fish’s artikel "Literature in the

Reader" (Fish 1980/1970) blev formuleret af semiotikeren og poststrukturalisten

Roland Barthes under overskriften "Fra værk til tekst" ("Revue d’esthetique", 1971).

I dette essay beskriver Barthes, hvordan den etablerede litteraturkritik har præget

tekstbegrebet ud fra forestillingen om værket som et produkt af liberalt-borgerlige

værdier forankret i bl.a. diskursen om forfatterens genialitet. Værket forstås såle-

des "i respekt for manuskriptet og for forfatterens erklærede hensigter", som

Barthes formulerer det, og i denne sammenhæng kobles det til en individets kul-

tur, hvori værkets helhed metaforisk forbindes med subjektets livsudfoldelse og

udvikling, dets ’dannelse’. I opposition til denne forståelse hævder Barthes pole-

misk, at læsningens praksis må modsætte sig den helhedsorienterede og hermeneu-

tisk prægede tilgang, eftersom forståelsen af værket som en helhed eller organisme

modarbejder tekstens mulighed for at realisere sit væld af betydningsmuligheder.

"Der findes ingen tekstgrammatik," som Barthes siger det i et opgør med bl.a. struk-
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turalistiske reduktioner af teksten, og han tilføjer at "Den uophørlige udtryks-

produktion … i tekstens felt … følger ikke en organisk modning eller en hermeneu-

tisk uddybning, men en seriel bevægelse af afkoblinger, krydsninger, variationer"

(Barthes 1981 (1971), 38-41). Fra denne formulering udgår Barthes’ kritik af værk-

begrebet og hans påpegning af, at teksten skal forstås som et metodologisk felt,

der problematiserer værkforståelsen, ikke mindst ud fra læserens position som den

der spiller teksten.

Barthes’ opgør med værkbegrebet skal ses i sammenhæng med bl.a. ungdomsoprø-

ret i 1968 og med skriftorienterede teorier, der problematiserer sprogets referen-

tielle status. Men Barthes’ essay er også en væsentlig kritik af en teksttilgang som

baserer sin læsning på værket som matrice, dvs. på helhedsorienterede tekstfor-

ståelser i hermeneutisk regi. I modsætning til disse forståelser ser Barthes teksten

(og altså ikke værket) som læserens tekst, eftersom teksten er det netværk, der tilla-

der læseren at spille med, at producere frem for blot passivt at konsumere. "Teksten

drager … værket … ud af konsumtionen og tager imod det som spil, arbejde, produkti-

on, praksis" som Barthes fremhæver det i essayet (Barthes 1981 (1971), 41, vores

kursivering). Værket er således i Barthes’ forståelse en størrelse, der er tolkelig, af-

grænselig og tingsliggjort. Det er teksten ikke, fordi teksten netop unddrager sig

den samfundsmæssige og ideologiske kontekst, som værket betinges af. Teksten er

utopisk og paradoksal og bevæger sig mod grænsen for det forståelige. Værket dan-

ner, derimod, som Barthes siger det, "en institutionel kategori i Tegnets civilisa-

tion". Værket kan i forlængelse af dette forstås metaforisk som en organisme, dvs.

som et objekt der indeholder modning og kan uddybes hermeneutisk. Teksten er til

sammenligning at forstå som et netværk, der åbent og paradoksalt går i spil med

sin læser og sine medtekster. "Metaforen for Teksten er netværket … Teksten for-

drer derfor ingen "respekt" for det levende: den kan sønderbrydes" (40), som Barthes

hævder det i teksten.

Barthes’ essay om det metodologiske paradigmeskifte fra værk til tekst peger på,

at den etablerede læsepraksis kan udfordres og at denne udfordring kan ske i en

polemik med ’moderne’ paradigmer med vægt på bl.a. individets og værkets auto-

ritet. Disse paradigmer er ikke mindst forankret i ’konsumerende’ læserroller, der

betinges af individualismens og forbrugerismens kultur. Imod dette læserbegreb

sætter Barthes den tekstorienterede tilgang, dvs. en tilgang der betragter læsnin-

gens ’objekt’ som et netværk, som læseren kan indskrive sig i, men netop ikke på

projektionens og hermeneutikkens præmisser. "At kede sig vil sige, at man ikke er

i stand til at producere teksten, at spille den, at opløse den, at sætte den i gang"

som Barthes programmatisk hævder det om den værkorienterede tilgang, og han
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tilføjer, at tekstteorien må befordre en "hedonistisk æstetik", dvs. en tilgang til læs-

ning der ansporer lysten til at læse og til at ’spille med’ (Barthes 1981 (1971), 42).

Konsumtion og dannelse er således afløst af ideen om læsningens lyst, det vil sige

begæret efter at producere teksten uden tanke på dens integritet, dens helhed af

betydninger.

Spilbevidstheden og den tekstproducerende læserrolle er som tilgang til en senmo-

derne læserrolle uforenelig med en tilgang som grundlæggende er forankret i her-

meneutiske tolkningskategorier, der henviser til et erkendende subjekt. Der er hos

Barthes således hverken tale om dannelse eller i egentlig forstand refleksion, efter-

som læseren i hans tænkning blot er et mødested og ’filter’ for den betydningsplu-

ralitet som teksten genererer. Heri ligger ikke mindst Barthes’ kritik af individ- og

konsumentkulturen. Til gengæld skaber ideen om det metodologiske tekstfelt poten-

te og begærlige læsere, der ikke mindst ’skriver’ teksten, eftersom "Teksten fordrer

at man forsøger at ophæve … afstanden mellem skriften og læsningen … ved at

forbinde de to i samme betydningspraksis", som Barthes formulerer det (Barthes

1980/1971, 41). Tekst og læser eksisterer dermed i en ’konspiratorisk’ samhørighed,

der udfordrer ideen om værkets oprindelse i forfatteren1.

Barthes’ henvisning til netværket og til teksten som en størrelse, der bringer læse-

ren ud af sin konsumerende og receptive rolle er ikke mindst stærkt relevant for

en ’senmoderne’ læserrolle, eftersom såvel netværksmetaforen som det handlende

individ står centralt i flere beskrivelser af det senmoderne samfund. "Et meget brugt

billede på senmodernitetens strukturelle karakter er netværket" påpeger således

Gerd Lütken, og tilføjer, at dette må påvirke læsningens karakter og dens funda-

ment i teorien. Kompleksiteten, eller hyperkompleksiteten i den samfundsmæssige

kontekst modsvares altså af netværksbilledet og den metodepluralistiske tilgang,

som har sine synonymer i samtidens kaosteorier, rodnet og grenværk (Lütken 2001).

I dette netværk agerer læseren på refleksionens præmisser påpeger Lütken, med

henvisning til bl.a. Giddens.

I modsætning til Lütken og andre må man dog med Barthes fastholde, at tekstens

netværk ikke nødvendigvis producerer reflekterende læsere, men at læseren ’skri-

ver’ teksten i det omfang, at hun/han ikke lukker den med henvisning til værkets

organisme. Heri ligger Barthes’ tekstforståelse tættere på et andet betydningsfelt,

som i stigende grad bliver centralt i senmoderniteten, nemlig hyperteksten. Hyper-

teksten, påpeger bl.a. Rasmus Blok, er netop karakteriseret ved ikke at leve op til

de fordringer, som litteraturvidenskaben og den almindelige læser i øvrigt stiller

til litteraturen og til læserens rolle i den, eftersom
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"Det større eller mindre interaktive element i digital litteratur - læserens valg

mellem forskellige links, hvad enten disse er tekstligt eller grafisk baserede -

indstifter en norm for læsningen, der ikke forudsætter en enkeltstående sti

gennem værket. Læseren har en række valg, og fortællingen eksisterer derforLæseren har en række valg, og fortællingen eksisterer derforLæseren har en række valg, og fortællingen eksisterer derforLæseren har en række valg, og fortællingen eksisterer derforLæseren har en række valg, og fortællingen eksisterer derfor

ikke som en fastlagt og fastlåst sekventiel orden, men er mere at ligne medikke som en fastlagt og fastlåst sekventiel orden, men er mere at ligne medikke som en fastlagt og fastlåst sekventiel orden, men er mere at ligne medikke som en fastlagt og fastlåst sekventiel orden, men er mere at ligne medikke som en fastlagt og fastlåst sekventiel orden, men er mere at ligne med

et netværk, der må udforskes af læseren på forskellig viset netværk, der må udforskes af læseren på forskellig viset netværk, der må udforskes af læseren på forskellig viset netværk, der må udforskes af læseren på forskellig viset netværk, der må udforskes af læseren på forskellig vis" (Blok 2001, 408,

vores fremhævning).

Man bliver her erindret om, dels at netværksmetaforen også er internettets meta-

for, dels at netværksstrukturen i de digitale tekster og rum påvirker læsernes om-

gang med teksterne, ikke mindst i relation til legende, udforskende og producerende

læsemåder, der udfordrer ’sekventielle’ læsninger. Med Barthes som udgangspunkt

kan vi altså bevæge os ind i internetkulturens læsemodus og tekstforståelse.

Udredningen af Barthes’ tekst- og læserbegreb og dets relationer til traditionelle og

posttraditionelle læsemåder genererer mindst to spørgsmål, som opstår i forlængel-

se af de tidligere opridsede hermeneutiske og objektive læserpositioner, som

Barthes udfordrer. For det første: bør senmoderne litteraturlæsning ikke netop, som

Klaus P. Mortensen påpeger det, basere sig på refleksive tilgange, der understøtter

børn og unges dannelse og selverkendelse i hyperkomplekse samfund? Kan vi med

andre ord forestille os en litteraturundervisning, der ikke i et eller andet omfang

lægger vægt på forståelsesomslag og horisontudvidelse som modtræk mod kom-

pleksitet og usikkerhed? For det andet: hvordan kan en læsning der ikke baserer

sig på helhedsforståelser, dvs. på betydninger, lag og strukturer, have nogen form

for status i et uddannelsessystem, der i stadig stigende grad kræver, at kompeten-

cer og læring kan måles og evalueres? I hvilket omfang kan fagdidaktikken altså

operere med læsninger, som ikke tager udgangspunkt i bestemte ’metoder’ eller

værkforståelser?

Svaret på dette kunne være, at læsning i det senmoderne kan konciperes som et

handlingsfelt med flere mulige strenge: læsningen kunne således på den ene side

forstås som en dannelsesstrategi med referencer til kulturhistoriske og erkendel-

sesmæssige processer. Sådanne læsninger ville forbinde sig til traditionelle værdi-

er og praksiser i litteraturundervisningen så som analyse og fortolkning med hen-

blik på selvfremmedgørelse og selvrefleksion, med hensyntagen til senmoderne

dannelsesmønstre. Men de kunne også, på den anden side, forstås og realiseres som

et spil med tekstens muligheder, f.eks. i form af et intertekstuelt perspektiv, et

spil der i meget højere grad end de traditionelle tilgange vægtede elevernes med-

produktioner, lyst og leg2. En sådan tilgang kunne ikke mindst medvirke til at ud-
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fordre litteraturundervisningens traditionelle forankring i værkets "institutionelle

kategori" med udgangspunkt i teksten. I forlængelse af dette kunne læsningen til-

nærme sig den modus, som børn og unge i stigende grad agerer i i de digitale net-

værk, dvs. en modus som "ikke forudsætter en enkeltstående sti gennem værket",

men som er præget af en mangfoldighed af valg og interaktioner i en åben tekst-

logik. Tekstfeltet ville dermed kunne åbne værkfeltet og i denne proces facilitere

ikke mindst elevperspektivet, herunder børnenes og de unges kulturpraksiser. Man

kan således hævde, at netop læsningens opmærksomhed på dette tekstfelt kunne

etablere den ’indre kvalitative forandring’ som den postlitterære kontekst mulig-

gør.

KKKKKonklonklonklonklonklusiusiusiusiusion – senmoderne perspektion – senmoderne perspektion – senmoderne perspektion – senmoderne perspektion – senmoderne perspektivvvvvererererer
Vi vender tilbage til vores udgangspunkt: hvilke tilgange til skolens litteraturlæs-

ning kan være relevante i det senmoderne samfund, og hvilke former for fagdidak-

tisk praksis kan være forbundet med disse tilgange?

Vi har i det foregående argumenteret for at ydre forandringer, herunder det senmo-

derne samfunds udfordringer til skrift- og læsekulturen kan generere nye former

for læsning, herunder nye måder at undervise i litteratur på. I forlængelse af dette

har vi foreslået, at litteraturlæsning i et senmoderne regi kan betragtes som et fler-

strenget handlingsfelt med såvel ’restaurative’ som mere udfordringsorienterede

muligheder. Disse muligheder repræsenterer hver sin ende af et kontinuum, der

spænder over et danskfag med hhv. stærke forbindelser til national- og kulturhisto-

riske erkendelsesformer og mere uklare tilknytninger til elevernes diskursive og

kulturelle kontekster. Disse forankringer og modsætninger i faget brydes ikke mindst

i litteraturundervisningen, der i de seneste 10-15 år har været genstand for en fagdi-

daktisk diskussion, der har fokuseret på især elevernes læsninger og kulturelle per-

spektiver. Læsning er således blevet et handlingsfelt der potentielt inkluderer flere

receptions- og produktionsformer og fagets ramme er dermed angiveligt blevet

mere rummelig.

Dog må man fremhæve, at de udfordringer der udgår fra de forskningsmæssige og

i nogen grad praktiske udforskninger af den traditionelle fagdidaktiske diskurs ikke

uden videre reformerer faget og dets traditionelle diskurser. Dette er nok mest tyde-

ligt i gymnasiet, hvor, som Ellen Krogh formulerer det, de "konfliktende diskurser i

og om faget" ikke uden videre lader sig forene og harmonisere (Krogh 2000, 343).

Dermed splittes faget og dets forankring i litteraturlæsningen i indbyrdes uforene-

lige perspektiver, der henholdsvis betragter eleverne som repræsentanter for fa-

gets kulturelle forfald, og som kernen i diskursen om danskfagets didaktiske udfor-
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dring. Noget tilsvarende registreres af Vibeke Hetmar, der ud fra et folkeskoleper-

spektiv taler om "et møde mellem på den ene side læsninger der er forankrede i

litteraturfagets diskursive univers, og på den anden side læsninger der er forank-

rede i de diskursive universer, som eleverne kender til og er fortrolige med". Faget

og dets metoder er dermed ikke mindst genstand for en ideologisk kamp, der ræk-

ker både ind i og ud over forholdet mellem traditionelle og posttraditionelle tilgange

til faget. Tekstforståelsen og dens relationer til læserforståelsen står gennemgå-

ende centralt i denne kamp.

At læse litteratur i skolens kontekst er en handling, der baserer sig på fagets traditi-

oner, metoder og begrebsapparater. Læsning er således ikke mindst noget vi gør

med teksten i og for sig uafhængigt af, hvad den eventuelt måtte være. Som Stan-

ley Fish påpeger det, er teksten "no longer an object, a thing-in-itself, but an event,

something that happens to, and with the participation of, the reader" (Fish 1980,

25). Dermed er læsningen en iscenesættelse af bestemte iagttagelses- og tolknings-

handlinger, som konstruerer teksten ud fra specifikke konventioner og metoder.

Læsningen er således blevet et performativt felt ud fra en forestilling om at

"The act that one does, the act that one performs, is, in a sense, an act that has

been going on before one arrived on the scene. Hence, [it] is an act which has

been rehearsed, much as a script survives the particular actors who make use

of it, but which requires individual actors in order to be actualized and

reproduced as reality once again." (Butler 1990, 272)3

Vi vil i forlængelse af dette foreslå, at det i en senmoderne kontekst vil være væsent-

ligt at eksplicitere og reflektere over de forskellige handlinger eller praksiser, som

læsningen af litteratur omfatter. Vi må iagttage, hvordan vi iagttager, for at forstå

både de etablerede og de mulige former læsningen kan tage. En sådan praksis kunne

udgå fra en afsøgning af, hvordan læsning praktiseres af forskellige læsere, for ek-

sempel lærere, elever, journalister, akademikere. Læsningens metode og præmis-

ser kunne eksempelvis synliggøres ved, at man i klasseværelset forholder sig til

konkrete læsninger af tekster, det kunne være anmeldelser, elevprodukter, lære-

rens ’eksemplariske’ læsning, eller mere akademisk prægede analyser trykt i antolo-

gier eller tidsskrifter. Disse eksempler på læsninger kunne blive grundlaget for en

generel udforskning af litteraturlæsningens metode, argumentation og termino-

logi, og/eller for overvejelser over, hvorfor nogle læsninger falder så forskelligt ud

på trods af, at deres genstand er ’den samme’. Fordelene ved en sådan praksis ville

være, at forestillingen om hvad hhv. ’gode’ og ’dårlige’ læsninger kunne være, kunne

kontekstualiseres i forhold til bestemte konventioner og genrer, som praktiseres i
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forskellige kontekster. Derudover ville elevernes bevidsthed om læsningens mang-

foldighed, herunder deres egne praksisformer, skærpes.

En anden væsentlig tilgang til senmoderne læsning kunne være en udfordring af

den organisme- og værktænkning, som hidtil har præget en stor del af litteraturteo-

rien og -pædagogikken. I hvor høj grad kan vi tænke teksten som en helhed i en

samfundsmæssig kontekst, der i stigende grad genererer tekster, der fungerer som

netværksstrukturer med flere indgange, valg og stier? I hvilket omfang præger inter-

aktive og hypertekstuelle læsemåder den måde, hvorpå teksten materialiserer sig

som betydning eller som produktionsflade og spil for os, når vi læser? Hyperteks-

tens mangfoldighed, dens intertekstuelle flertydighed og fascination, dens kon-

stante flow og muligheder for produktion og interaktion må indvirke på den måde,

hvorpå læsningen kvalitativt forandrer sig for os i såvel som uden for klasseværel-

set, og dermed den måde hvorpå vi kan tænke tekster på såvel litteraturpædagogisk

som danskfagligt. I denne sammenhæng må vi ikke mindst begynde at overveje, i

hvilket omfang litteraturundervisningen skal forholde sig kompensatorisk til disse

læsemåder ved at gribe tilbage i erkendelsesorienterede læsestrategier og dannel-

sesparadigmer og/eller transformerende ved at inddrage eller gå i dialog med ’postlit-

terære’ former for læsning. Måske udelukker disse tilgange ikke hinanden, men de

kræver nok, som mindstekrav, at vi overvejer, hvordan faget kan forholde sig til sin

naturtilstand, og hvordan vi forholder os kritisk til disse naturaliseringer.
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SummarySummarySummarySummarySummary
This article argues that new perspectives on literacy associated with late modern

societies can generate new ways of reading including new ways of teaching lite-

rature. In continuation of this we suggest that the reading of literature in a late

modern perspective can be understood as a many-sided field of action with both

restorative and more challenging potentials. These potentials represent both ends

of a continuum that characterise Danish as a school subject, i.e. a subject that on

the one hand has strong affiliations with cultural and national interpretations of

texts, and on the other hand is less clearly associated with pupils’ discursive and

cultural contexts. In this connection we shall claim that it is significant to clarify

and reflect on the various acts that make literature an act of reading in late modern

contexts. We must observe how we observe in order to understand both the

established and the possible forms of reading. The methods and preconditions for

reading literature could be made explicit if teachers and learners focused on

examples of textreadings, for instance reviews, pupil made texts, the teacher’s

‘exemplary’ reading, or more academic analyses printed in anthologies or journals.

These examples of readings could become the basis of a general exploration of the

methods, reasoning and terminology of reading literature or of reflections on why

some readings are so very different in spite of the fact that their object is ‘the same’.
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NoterNoterNoterNoterNoter
1 Roland Barthes har også været fortaler for ideen om "forfatterens død", jf. det programmatiske udsagn om at

"læserens fødsel skal betales med forfatterens død" (Roland Barthes (2004), Forfatterens død og andre essays

Gyldendals Bogklubber, s.183).

2 Her tænker vi ikke på den hermeneutisk inspirerede tilgang til 90ernes litteraturpædagogik (se f.eks. Steffensen

2001), men netop en mere poststrukturalistisk tilgang, som den Barthes foreslår.

3 Det skal retfærdigvis nævnes at Butler i dette citat taler om køn og altså ikke om læsepraksis. Vi betragter dog

dette udsagn som et generelt udsagn om performativitetens logik, og tillader os derfor at bruge det i vores egen

kontekst.
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