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Resumé 

Denne afhandling har litteraturpædagogisk formål. Ved den pædagogiske metode i 
tekstarbejdet opnår jeg et nyt mål: Tale om sproget selv. Det foregår ved fremførelser af tekst 
og dialog om tolkning af teksten. Studiet af hvad vi siger og gør, bliver studiet af sproget i 
poesien, således at det er vores egne bevægelser, handlinger og lyde der verificerer 
betydningsdannelsen for os i teksten.  
 I afhandlingen opstilles desuden metode for litteraturlærerens undersøgelse af og 
refleksion over klassedialog vha. en dynamisk sprogbrugsmodel. Samtidig diskuteres poesien 
fra versifikations- og sprogfilosofisk perspektiv, idet jeg giver en ny rytmisk-semantisk 
læsestrategi og redegør for sprogets rytme ved beskrivelse af fire grundlæggende bevægelser.  
 Forslag til undervisningsmetoden er foretaget på baggrund af min 
eksperimentundervisning i en første og anden gymnasieklasse med analyser af en udvalgt case 
fra en undervisningslektion.  
 Med udgangspunkt i at danskfaget er et æstetisk fag der skal kunne vise litterære tekster 
frem som kunstværker, redegøres for performanceteorier fra Oral Interpretation-traditionen 
som litterær indgang til arbejde med tekster. Klassedialogen om de tekstlige fremførelser får 
redskab til at fastholde den fremførte performance ved hjælp af en særlig æstetisk 
transskriptionsmetode der videregiver et helt menneskeligt udtryk, performancetransskription. 
Transskriptionen forholder sig til det verbale udtryk såvel som til prosodi, gestik og kropsligt 
udtryk og kan videregive hvordan fremføreren forholder sig kommunikativt til tilhørerne. 
Udformningen af transskriptionen muliggør mange forskellige detaljeringsgrader der tager 
højde for uddannelsestrinnet. 
 Redegørelse for sprogets rytme og meningsdannelse, diskussion af sproglig æstetisk 
funktion og sprogfilosofisk diskussion udgør afhandlingens inderste kerne i det kinesiske 
æskesystem jeg opstiller for min argumentationsrække. Konklusionerne her er at sproglig 
mening opstår i kontekst, og at ordet ikke bærer faste betydninger med sig men kan optræde i 
mange kontekstuelle sammenstillinger for sprogbrugeren. Betydning er unik og opstår i 
kontekst. Endvidere er sproget i sit grundlag dialogisk orienteret mod sine omgivelser og 
indeholder flere hensyn og henvendelser på én gang i situationen, såvel som det indeholder 
henvendelser mod og tale fra hele sprogkulturen.  
 Analyser af elevfremførelser og klassedialog verificerer sprogets og poesiens egenskaber 
og udtryk i rytmisk auditivt og rytmisk visuelt materiale. Analyserne viser endvidere at det er 
muligt at skelne og beskrive en talers hensigt og hensigtens udtryk i deres interne relation.
 Resultaterne indikerer at vores kommunikation er så subtil i sprogets rytmiske 
bevægelsers interne relationer at kun med stor erfaring med den sproglige materialitet og 
erfaring med vores relationer til hinanden bliver det muligt for os at opfatte mening med sprog 
og kommunikation. Jeg foreslår at kalde denne relationelle kompetence for et analogt niveau i 
betydningsdannelsen.  
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Summary 

Literary pedagogy is the aim of this dissertation. The application of the pedagogical method in 
text work enables us to set yet another objective, talking about the language as such. That is 
accomplished through performances of readings as well as through dialogues on interpretations 
of the text in question. The examination of what we say and do becomes the very examination 
of language used in poetry. It will be our own movements, our own actions and sounds that 
verify the creation of meaning of the text to us.  
 This dissertation establishes a dynamic model for discourse analysis (analysis of double-
voiced utterances (Bachtin)) which enables the teacher of literature to examine and reflect on 
class dialogues. Furthermore, I discuss Poetry from a versificational and language philosophical 
perspective by presenting a rhythmic-semantic strategy for reading as well as a study of the 
rhythm of the language.  
 Proposals for this teaching method have been developed on the basis of the 
experimental teaching I have conducted, incorporating analyses of a case selected from a 
teaching lesson. I conducted the teaching with students in first and second year of the 
gymnasium.  
 On the basis that Danish Literature is seen as a subject of aesthetics that is meant to 
present literary texts as pieces of art, the performance theories from the Oral Interpretation 
Tradition as literary access to the text work will be explained. Class dialogue on the textual 
presentations offers a tool to retain the performances by means of a specific, aesthetic 
transcription method which transfers a comprehensive human expression, The Performance 
Transcription. The transcription relates to the verbal expression as well as prosody, gesture 
and bodily expression, and it is able to convey how the presenter relates communicatively to 
the listeners. The design of the transcription enhances a wide spectre of details, taking into 
account the level of education. 
 The statement of rhythm and the creation of meaning, the discussion on linguistic - 
aesthetic functions as well as the language philosophy discussion constitute the very core of this 
thesis in the nest of the Chinese boxes I lay out for my series of arguments. My conclusions are 
that semantic meaning arises in a context and that the word as such is not attributed a fixed 
meaning. To the contrary, for the user of language it can appear in a variety of contexts. 
Meaning is unique and arises in a context. In its foundation language is dialogically oriented 
towards the surroundings and includes a number of considerations and messages in one single 
situation, as well as it includes messages to and usage from the actual language environment. 
 Analyses of students’ performances and classroom dialogues verify the qualities and 
expressions of language and poetry in a rhythmic auditory and rhythmic visual matter. Further, 
the analyses reveal that it is possible to differentiate and describe the speaker’s intention and 
the expression of the very intention in their internal relations. 
 My findings indicate that human communication is extremely subtle when it comes to 
internal relations of rhythmic movements of the language, so only by means of thorough 
knowledge of linguistic matter and experience concerning our mutual relations, will it be 
feasible for us to interpret the meaning of language and communication. I propose to name this 
relational competence The Analogue Level in the creation of meaning. 
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INDLEDNING 

Motivationen 

Ved et seminar om poesi stødte jeg ind i Jørgen Larsson (1999) fra Göteborgs universitet. 
Larsson holdt foredrag om de fire rytmiske bevægelser (svensk: ”rörelse”) ved læsning af poesi. 
Jeg var på det tidspunkt på intens jagt efter en poetisk analyse der kunne vise mig hvorfor jeg 
var så betaget af et digt af den helt unge Claes Gill, Maria (Gill,1947). Det var digtets blanding 
af fri og bunden form, ophobninger af billeder og de vilde enjambementers evne til at udtrykke 
både sorg og indignation jeg ikke kunne gøre tilstrækkelig rede for, og som var motivationen til 
min jagt på poetisk beskrivelse.  
 Larssons introduktion til vores temporale og spatiale kompetencer ved læsning som 
især poesien profiterer af og leger med, inspirerede mig til at vise den æstetiske styrke i Gills 
digt. Larsson viste hvordan man kunne arbejde i sproglig semantisk og auditiv detalje samtidig 
med at man opretholdt blikket for helheden og tekstudsigelsen. Det lykkedes rimeligt for mig i 
arbejdet med Gills digt, men mødet med teorien om Bevægelserne dengang som studerende 
var hårdt arbejde, især fordi Larssons redegørende afhandling først udkom et par år senere. 
Teorien er både besnærende rigtig og umiddelbar tilgængelig samtidig med at være krævende 
at gøre rede for. Jeg har siden spurgt mig hvordan det umiddelbart rigtige og intuitivt 
forståelige kunne blive pædagogisk indgang for præsentationen af teorien uden at arbejdet for 
hurtigt blev belastet af dens ganske omstændelige analytiske strategi. 
 Denne afhandling har litteraturpædagogisk formål: den søger gennem den 
pædagogiske metode i tekstarbejdet at fremme et nyt mål, tale om sproget selv. Og den kan 
gøre det ved at rykke mål og metode helt tæt sammen: klassedialogen bliver en del af målet. 
Studiet af hvad vi siger og gør, bliver studiet af sproget i litteraturen, for det skal være vores 
egne bevægelser, handlinger og lyde der verificerer betydningsdannelsen for os i teksten. Dvs. 
at den litteraturpædagogiske metode skal kunne redegøre for flere retninger: helt ind i sprogets 
detalje, poesien og betydningsdannelsen, og ud på os selv som sprogbrugere og altså stille en 
analysemetode op der gør rede for både de mindste detaljer og for vores kommunikative 
strategier. 
 Samtidig har jeg kredset om nogle problematikker af grundlæggende art i den rytmiske 
teoris strukturalistiske udgangspunkt. Det kommer i højere grad fra teoriens ophavsmand, 
Richard Cureton (1992). Der har ligget en sprogfilosofisk diskussion som jeg stillet spørgsmål 
til fra flere sider. Den diskussion tager jeg også med denne afhandling. 
 
Mange søger at sætte fokus på det litterære kunstværks sproglige virkemidler og vil, som jeg, 
ikke nøjes med at studere temaer og billeddannelse i litteraturen. En klar indvending har længe 
været at den tematiserende litteraturtilgang behandler sproget implicit transparent uden 
tilstrækkeligt fokus på sproglige virkemidler. 
 At beskæftige sig med tekst og sprogrytme er for den moderne litteraturlæser en 
sidebeskæftigelse. Kun en lille del af litteraturforskningen har, især efter det modernistiske 
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digt har vundet terræn, været optaget af dette. Der er ikke mange der selv mener at de er i 
stand til at høre betoninger og rytme, og det er en udbredt holdning at denne side af 
litteraturen er for svær at gå til, at det kun beskriver formniveauet, og at disse detaljer ikke 
tilføjer noget til tekstens mening og udsigelse. 
 At redegøre for sprogets virkemidler er i højere grad inddraget i nyere studieordninger 
for danskfaget, men det er stadig med et fokus der skal fremme grammatisk og pragmatisk 
forståelse. Der er ikke det samme fokus på stilistik, rytme og æstetisk udtryk. Det har 
konsekvenser for litteraturpædagogikken og konsekvenser for vores forståelse af sprogets 
muligheder. 
 
Jeg søger med denne afhandling at vise at sproget har materialitet for os, men en særlig slags. 
Sproget er ikke blot medie. Skriftligt som mundtligt sprog fortæller mere end vi almindeligvis 
er os bevidst, og vi er som sprogbrugere mere kompetente til at forstå hinanden end analyser af 
grammatisk og pragmatisk art helt kan beskrive.   
 Motivationen til dette projekt var som sagt overbevisning om at den rytmiske tilgang 
til litteratur ikke er svær, men umiddelbart forståelig fordi vi anvender tilgangen allerede, ikke 
kun i forhold til læsning, men i vores daglige færden. Jeg har søgt en formidlende instans, en 
mulighed for at vise vores rytmiske kompetencer i brug i undervisning for at vi kunne præstere 
rytmisk læsning snarere end at tilegne os en masse videnskab om fonetik og versifikation. 
 Når forskning og værker om rytme i sproget hovedsageligt kommer fra fonetikken 
(sprogvidenskabelig side) og versifikationsforskningen (litterær side), så er det to videnskaber 
der er små ekspertdomæner, også selvom de anvendes som baggrundsvidenskaber, fonetik 
mere end versifikation. Der er ikke meget litteraturpædagogik der beskæftiger sig med dem. 
 Så problematikken her er at beskrive det som dels dét vi anvender og forstår hele tiden 
når vi kommunikerer, den meningsgivende prosodi, dels at vise det som en del af teksten. 
Teksten der er lydløs i sig selv i sin grafiske form på den hvide papirside. Altså at italesætte det 
på en alment tilgængelig og pædagogisk måde der, uden en stor tilførsel af teoretisk viden om 
fonetik og versifikation, kan vise os og redegøre for hvad vi allerede ved. 
 Formålet med projektet har derfor været at forbinde og søge belæg for forbindelsen 
mellem teksttolkning og det materiale, sproget, som tekst er bygget af. Jeg ønsker at udpege 
og redegøre for ubevidste dele af vores kommunikative kompetencer. 
 
Det er især kunsten og her digtene der kan vise materialiteten frem for os idet kunst kræver af 
os at vi medtænker materialet. Den påstand gør jeg rede for i afhandlingen. Metoden til 
tekstarbejdet i danskundervisning skal således kunne fastholde fokus på sproget for vedblivende 
at forsøge at opklare den poetiske effekt, og den vante dialog i litteraturundervisningen om 
tekstens emne må suppleres af dialogformer der så at sige omhandler dialogen selv, sproget 
selv, for at vi kan bevidstgøre os hvor meget vi forstår og tolker imens vi kommunikerer.   
 Undersøgelsen af klassedialogen i arbejde med tekst er derfor afhandlingens endelige 
analyse og diskussion af hvorvidt det er muligt at tale om sprogets materialitet i en første 
gymnasieklasse, en diskussion af hvad der danskfagligt skal til for at kunne gøre det, og hvad 
der didaktisk/pædagogisk skal til. 
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Materialet 

Først måtte jeg søge svar på hvordan læren om rytme kunne præsenteres og formidles til 
elever for at vi overhovedet kunne have et fælles grundlag. Som sagt ville jeg ikke docere 
metrik og fonetik for eleverne for jeg mener at traditionen med læren om versfødder og 
prosodi som teoretisk viden har vist ringe udbytte som lære om kunstneriske virkemidler i 
sproget. Det skyldes bl.a. at rytme ikke kun erkendes intellektuelt (for den musisk utrænede 
vel at mærke), men derimod er en kropslig erfaring. Den kropslige bevidsthed, kropsligt 
nærvær og træning, gentagelse og styrkelse af kropslige bevægelser som hele idrætten og de 
kropsligt udøvende kunstformer bygger på, dans, musik, skuespil, var dét fysiologiske grundlag 
hos eleverne jeg ville henvende mig til og undervise for at en bevidsthed om de rytmiske 
bevægelser derefter kunne forme sig i dem. 
 Og her viser sig en grundlagsdiskussion som afhandlingen kredser om: Hvornår kan jeg 
kalde en oplevet fast bunden rytme for en sanset og fælles erfaring, og hvornår er der tale om 
en fortolkning af en gentagen lyd? Hvis der er noget der bare ér rigtigt, også uden at teenagere 
(og læreren), altså almene sprogbrugere, helt kan begrebssætte og formulere den rytme, 
pause, gentagelse eller andre årsager til lige dét sprog der skaber et fuldendt moment, så har vi 
erfaringer med os som viser os noget umiddelbart genkendt og erfaret, det fremtræder for os, 
som erkendt fænomen, og vi anvender erfaringen hele tiden i vores vågne liv til at forme andre 
og nye gode momenter.  
 Samtidig er mit litteraturpædagogiske udgangspunkt at jeg sætter spørgsmålstegn ved 
om vi reelt kan skelne mellem analyse og fortolkning i praksis i tekstarbejdet. Vi kan analysere 
litteraturen som leksikalt forklaret i Ordbog over det Danske Sprog ved at opløse, undersøge 
noget sammensat i sine bestanddele, men fordi bestanddelene bliver mindre, fordi vi skifter aspekt, 
synsvinkler og strategi, fordi helheden deles op og kategoriseres, er der intet der tyder på at 
delene ikke er fortolkninger, som dele af det vi kan få øje på.  
 Diskussionen ligger som allestedsnærværende i afhandlingen. Vi ser ikke de øjne vi ser 
med, citerer jeg K.E. Løgstrup for at sige i mit kapitel III. Vi finpudser bare hele tiden de 
erfaringer vi gør os, og anvender dem. Er sprogrytme i så fald et fænomen vi kan lære os at 
beskrive eller en ny fortolkningsstrategi? Det er en diskussion mellem fænomenologi og 
hermeneutik som jeg forsøger at angribe og dokumentere i praksis, mere end jeg diskuterer 
den filosofisk. 

Formidlere 

En første formidlende instans for læren om rytmiske bevægelser fandt jeg i den rytmiske 
træning af kroppen gennem undervisning i stomp. Stomp er en percussionform der anvender 
kroppen både som instrument og som musiker. Den er udviklet fra gadeperformance til en 
meget engagerende musikpædagogisk igangsætter af børn og voksne. Stompen har som korsang 
et fællesskabspotentiale, og et potentiale for kropslig umiddelbarhed og koncentration, og 
udøverne behøver ikke forkundskaber. Man arbejder på alt forhåndenværende med klap, tramp 
og slag. Slag med hænderne forskellige steder på kroppen giver forskellig lyd. Lårets fasthed 
giver en mørkere tone og et mere kompakt slag end fx slag på et skinnebens løsere bukseben 
der ofte giver mere diskant lyd men også en løsere afgrænsning. Og der kan være stor forskel 
på måder at klappe på, klappets tone og skarphed kan varieres meget med deraf-følgende 
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forskelle i udtrykket. Brystkassen og kindernes hulrum kan anvendes, og man kan lave lange, 
skrabende lyde hen over borde og gulve. 
 Musik- og bevægelseslærer, Kirsten Juul Sørensen, har været en uvurderlig inspirator 
og samarbejdspartner i undersøgelsen af kropslig erfaring i projektets indledende faser. 
 Den største formidlende instans for materialiseringen af sproget og arbejde med 
klassedialogen i projektets udvikling viste sig dog at være arbejde med den mundtlige 
fortolkning, fremførelse af tekst. Efter mit møde med undervisning i praktisk mundtlig 
formidling og de redskaber som retorikundervisningen anvender når man skal holde tale, 
inddrog jeg fremførelse af litterær tekst i afprøvningen. Med Sine Carlsen (Carlsen og Juel, 
Mundtlighedens magi, 2009) som mentor underviste jeg i workshopforløb i Mundtlig 
kommunikation på Roskilde Universitetscenters kommunikationsuddannelse. Det var arbejdet 
med Mennesker i udtryk, altså retorik som kropslig praksis der overbeviste mig om styrken i 
erfaringen At komme til udtryk. At komme til udtrykke som en kropslig erfaring blev mit 
eksperiments bærende ide i det videre projekt. Gennem Sine Carlsen fik jeg kontakt med 
stemme- og sanglærer Dorte Kock fra Statens Teaterskole, og jeg fik mulighed for både at få 
erfaringer med krop- og stemmearbejde og at observere Kocks undervisning af 
skuespillerelever i metrik og poesi. Jeg nævner disse praktikere, for de har haft altafgørende 
betydning for mit projekt i deres viden om træning og undervisning i krops- og 
stemmefysiologi. Det er viden som fonetikerne ikke ligger inde med. Fonetikerne har til 
gengæld hele den deskriptive forståelse af hvad der foregår fysiologisk i den auditive detalje. 
Dansklærere er også praktikere, og de behøver praktisk erfaring med at undervise studerende 
og elever i det kropsligt-verbale udtryk. 
 
I projektets begyndelse blev det tydeligt at det jeg havde brug for at udvikle en ny litterær 
undervisningspraksis, noget midt imellem stomp-undervisning, mundtlig fremstilling, 
recitation, dramaundervisning og metrik: nemlig undervisning i Den poetiske fremførelse. Den 
poetiske ytring. 

Metoden 

For at kunne indkredse feltet for Den poetiske ytring måtte jeg forholde mig nysgerrigt, 
undersøge dele og konkludere på dem efterhånden som jeg fik erfaringer med eksperimenter i 
undervisning. At arbejde eksplorativt vil sige at arbejde undersøgende og åben for hvad der 
viser sig, ofte som en første og bred indramning af et forskningsfelt eller en problematik, og 
ofte som forsigtige afprøvninger af metoder for overhovedet at kunne et opstille 
undersøgelsesdesign. Det indebar mange ad hoc løsninger, og for at der overhovedet kunne 
vise sig et undersøgelsesfelt, var jeg nødt til at søsætte et eksperiment at opnå erfaringer i og 
indikationer for hvor elever, såvel som lærere, følte sig hjulpet i at forstå sprog- og tekstrytme. 
 Da jeg var interesseret i helklassedialogen som middel og mål i tekstarbejdet (Aukrust i 
Dysthe 2003) arbejdede jeg med tre til fire stationære videokameraer for at få hele klassen 
med. Jeg ønskede evalueringer fra elever og lærere løbende så jeg kunne justere 
undervisningen hele tiden, og klasserne viste meget venlig samarbejdsvilje for at gøre 
undervisningsformen så anvendelig som mulig - elever og lærere blev inddraget som eksperter 
i virkningerne af undervisningen. De blev fx spurgt om hvilke dele af forløbet der bedst hjalp 
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dem til at høre tryk i ordstrømmen. Desuden var jeg interesseret i at opdage evt. 
holdningsændringer til det litterære materiale, digtene, og om de havde indvundet flere eller 
andre læsestrategier ved mit undervisningsforløb. Jeg afprøvede én interviewform i 
pilotprojektet med en 10. klasse indledningsvist, ændrede den siden ved afprøvningerne i 
gymnasieklasserne til fokusgruppeinterview som en indledende og efterfølgende 
holdningsdiskussion mellem de samme fem elever, men det var først det allersidste interview 
med den sidste klasse, case-klassen, der blev anvendeligt. I denne klasse var man relativt trygge 
ved hinanden, levende, krævende og diskuterende, og desuden var formen på forløbet først da 
ved at vise sig. Det kræver synlighed og struktur af et forløb før eleverne kan tage stilling til 
progressionen og undervisningens enkelte dele. Denne del af mit interesseområde, indså jeg, 
kunne først foregå når undervisningsformen lå bedre fast, og det ville kræve en anden og ny 
undersøgelse.   
 Evalueringer og tilbagemeldinger løbende fra elever og lærere var mit bærende 
parameter: de var afgørende for de små og store korrektioner jeg formede undervejs. Og 
netop formningen af eksperimentet undervejs er grundlæggende for min metode. Jeg ville ikke 
holde fast i elementer der ikke var givtige umiddelbart blot for at kunne ækvivalere udviklingen 
i en time i den ene klasse med udviklingen i den anden, for størrelsen på undersøgelsen i denne 
eksperimentfase afgjorde at intet kunne opnå status af sammenlignelighed mellem metoder og 
progressioner. Jeg søgte blot at holde undervisningsprogressionen i forløbet på overordnet 
niveau nogenlunde ækvivalent i de to gymnasieklasseforsøg. Der opstod store forskelle, jeg 
havde fx flere undervisningstimer i den sidste klasse end i den første, og lærerne havde 
forskellige ideer som viste sig givtige at indfri, en interessant tekst fx. 
 Dele som jeg kunne lægge fast fra begyndelsen, var:  
- valg af korte tekster fordi der skulle kunne arbejdes med dem i detaljen. De skulle desuden 
kunne analyseres rytmisk inden for en afhandlings rammer. Det var oplagt at vælge korte 
tekster i form af lyrik for at kunne tilbyde forsøgsklassernes daglige dansklærere et forløb i 
lyrik. På den måde ramte jeg et pensumkrav som den daglige lærer kunne bygge videre på når 
jeg spurgte om at låne en klasse til eksperimentundervisning så længe som fem og seks 
undervisningsgange. At låne sin klasse ud i tre ugers danskundervisning er lang tid for en lærer 
der er spændt op på pensum. 
- valget af statiske kameraer. Jeg fik dårligere optagelser uden kameraførere, men jeg ønskede 
ikke udvælgelse og zoom fra en fortæller-instans bag linsen, og desuden skulle kameraerne så 
vidt muligt glemmes under arbejdet. Dette mål er meget ideelt og umuligt at nå, deltagerne vil 
altid være bevidst om at kameraet er til stede, men kameraet får endnu større betydning som 
betragter hvis der sidder personer bag der ikke er deltagere. At øve rytme vha. kropsøvelser og 
at øve fremførelser af digte kræver koncentration og arbejdsro, og vi skulle undgå betragtere. 
 
Den eksplorative proces fokuserede langsomt undersøgelsen i løbet af eksperimentfasen og 
udpegede styrker og svagheder ved eksperimentet. Især blev én times styrker og svagheder 
tydelige, for de var indvævet i hinanden: Styrken var at det blev tydeligt at fremførelse af 
digtene havde meget store kvaliteter både for arbejdet med teksten og for klassedialogen. 
Svagheden var at undervisningen i fremførelse behøvede klare forbedringer. Der manglede 
faglige redskaber over en bred front. 
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 Udvælgelsen af en case på blot 25 minutters undervisning foretog jeg fordi min 
interesse for detaljerne i dialogens udvikling afgjorde at mit materiale ikke kunne blive større. 
Dvs. dybde på bekostning af bredde. Detaljeringsgraden af undersøgelserne skulle være høj. 
Jeg undersøger de 25 minutter vha. to former for transskription og to former for 
analysemetode. Jeg undersøger ved en særligt udviklet transskription et helt menneskes udtryk 
(inspireret af Fine 1994), legemligt, kropssprogligt (kinetisk), gestisk, verbalt, men også 
parasprogligt, altså de informationer der gives i kommunikationen som ligger ud over de rent 
sproglige, tone, rytme og pauser m.m. Jeg analyserer og sammenligner transskriptionerne i 
disse detaljer og beskriver deres semantiske, rytmiske og æstetiske effekter. 
 Det andet sæt i undersøgelsen er undersøgelsen af klassedialogen og dens progression. 
Den undersøgelse er foretaget ved en anden transskriptionsform, en mindre detaljeret 
menings-transskription i almindelig ortografi. Her anvendes også en anden analysemetode, dels 
ved et studie der fokuserer på progressionen i samtalen, dels ved detaljerede analyser af 
ytringer der kan beskrive og anskueliggøre de retninger, henvendelser og forhold som et 
interagerende menneske er i stand til at forholde sig til, endda imens mennesket taler og lytter. 
Hertil anvender jeg Nina Møller Andersens Bachtins-inspirerede sprogbrugsanalyse (Andersen 
2002). Samtaler er meget komplekse at beskrive, og afhandlingen søger at redegøre for de 
forhold og forbehold der må inddrages for at beskue kompleksiteten: Det kommunikerende 
menneske. 
Kompleksiteten medfører at analyse af fremførelsen nødvendigvis blander sig med 
transskription og analyse af klassedialog som afhandlingen vil vise, så der opstår også synteser af 
transskriptionsmetode, analysemetode og vurderinger i mit sidste kapitel. Det sker fordi målet 
er at Studiet af hvad vi siger og gør, bliver studiet af sproget i litteraturen (side 1). 
 Endvidere bliver lærerpositionen i analysen behandlet både som en observeret, 
videooptaget deltager i samtalen, da benævnes deltageren ”læreren”, men denne deltager får 
også et reflekterende perspektiv der diskuterer sammenhænge til undervisnings- og 
forskningsformål, valg, muligheder og begrænsninger, da benævnes positionen ”Tina”.  
 Mit projekt har kun kunnet foregå som eksperiment, endda et eksperiment i sin første 
afprøvning. Stoffet krævede nye læreprocesser, og derfor blev stoffet til i udvikling af 
undervisningsmetoden i lige så høj grad som undervisningsmetoden blev stoffet. Min 
anvendelse af tekst- og sprogrytmisk teori flyttet ind i dansk pædagogisk praksis har ikke været 
anvendt tidligere, og forsøget på, med forsøgsklassernes hjælp og evalueringer hele tiden, at 
forbedre den praksis er afgørende for at jeg kalder projektet for et eksperiment. Det har rullet 
og udviklet sig i den retning jeg fandt nødvendig. Da det ikke har været anvendt før, og ingen 
kendte det tekstrytmiske stof og kunne undervise i det, var jeg selv nødt til at være både 
læreren i undervisningsforsøgene og forskeren, og når jeg med denne afhandling foreslår ny 
undervisningsmetode, er det på grundlag af en analytisk refleksion af både erfaringen fra 
undervisning i tekstrytme, fremførelse og den dialogiske detalje. Erfaringer og forslag som jeg 
håber, vil blive diskuteret af lærere videre. 
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Eksperimentet  

Efter et pilotprojekt med en 10.klasse planlagde jeg to på hinanden følgende 
undervisningsforløb på fem og seks enkelt og dobbeltlektioner med henholdsvis en anden og en 
første gymnasieklasse. Forløbene havde følgende progression: 

• Fokusgruppeinterview 1. Viden om og holdninger til poesi. Fem elever. 

• 1.undervisningsgang med hele klassen: Foredrag om Rytmisk tekst-teori med afspilning 
af lydlige eksempler i Dan Turèll og Sølvstjernerne. 

• 2.gang: Introduktion til bunden rytme og fælles recitation, og introduktion til 
fremførelse af tekst, respons og efterfølgende dialog som videreudvikling af 
teksttolkningsarbejdet. 

• 3.gang: Rytmisk træning. Stomp-undervisning med fokus på øvelser og forståelse for 
relationen betonet-ubetonet. 

• 4.gang: Teoretisk uddybelse af Rytmisk tekst-teori og teksttolkning, fælles og i 
grupper. 

• 5.gang: og 

• 6.gang:           For klassen forberedte fremførelser og redegørelse for rytmisk analyse og 
teksttolkning. Forberedelsen foregik som par- og gruppearbejde. Afslutning med 
skriftlig individuel evaluering og kort mundtlig diskussion af eksperimentforløb. 

• Fokusgruppeinterview 2. Samme fem elever. Undersøgelse af holdninger til og viden 
om poesi samt evaluering af eksperimentforløbet. 

• Efter den sidste afprøvning stillede case-klassens egen dansklærer en skriftlig stileopgave 
i tekstarbejde af et digt med rytmisk tekstteori som metode.  

 
Elevernes evaluering af det første forløb, i 2.g., viste at det var undervisning i fremførelse og 
krop- og stemmefunktion der havde størst potentiale og erkendelsesmateriale for elevernes 
udtryks- og sprogbevidsthed. Stomp-undervisningen er meget anvendelig kropstræning med et 
enormt bidrag af koncentrationsøvelser og koordination, hvilket er betydningsfuldt for 
indlæring og parathed generelt, men stompen havde ikke direkte anvendelse for forståelse af 
sprogrytme og teksttolkning. Andet gennemløb viste samme tendens. Det var således 
fremførelse og undersøgelse af det æstetiske udtryk jeg havde størst brug for at videreudvikle. 
Jeg havde allerede da kontakt og aftaler med daværende Department of Performance Studies 
ved Northwestern University i Chicago for at få hjælp i udvikling af undervisningsmetoder til 
det de kalder Den mundtlige fortolkning, The Oral Interpretation.  

Afsøgningen 

Jeg havde to overordnede mål med at besøge Performance instituttet i Chicago: Indsamle viden 
om og erfare undervisning i den fremførte tekst og at finde ide til en transskriptionsmetode for 
den rytmiske og fremførte tekst som gymnasieelever kunne anvende. 
 For at kunne arbejde med de auditive forhold, analysere og diskutere dem, er det 
nødvendigt at omdanne den fremførte tekst, lyd og menneske, tilbage til skrift, at kunne 
fastholde fremførelsen, i en ny tekst: transskriptionen. På Instituttet i Chicago fik jeg lov at 
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observere fire meget forskellige lærere undervise det samme kursus over et semester, altså 
også fire forskellige hold og læringsmiljøer.  
 Den periode af observation af mennesker der agerer, var overordentlig givende. De 
studerende blev vejledt, ikke instrueret, til selv at udforske både tekst, ide og eget udtryk, og 
jeg fandt en meget velgennemtænkt skitse til en Performancetransskription, som jeg redegør 
for i kap.II. Det lykkedes mig altså at finde hvad jeg var kommet til Chicago efter, og nu skulle 
jeg bearbejde undervisningsmetode og transskription i lyset af mine formål: Opstilling af 
undervisningsmetode til mundtlig fortolkning af tekst og til helklassedialog om mundtlig 
fortolkning for at bevidstgøre om vores rytmiske kompetencer og sproglige virkemidler. 
  
At gøre det til mit, med mit formål, blev en længere afsøgning end ventet fordi mennesker og 
det menneskelig udtryk står i direkte forbindelse med sproget. Mine erfaringer og ideer 
krævede en diskussion af betydningsdannelsen imellem os sprogbrugere: vores forhold til 
sproget, til rytmen og til betydningsdannelsen i teksten. Sprogfilosofisk fandt jeg hjælp hos 
K.E. Løgstrup og M.M. Bachtin, som derfor her supplerer performance-teoretikerne og 
versifikationsforskningen til brug for tolkningen af betydningen mellem analogt niveau og 
digitalt sprog.  
 Med de to teoretikere fik jeg hjælp i diskussionen af individ og sprogdannelse i dets 
relation til omgivelserne. Omgivelse er forstået både som konkret fællesskab, kollektivet, og 
som en større og mere diffus størrelse: kulturen og socialiteten. Relationen dukker bestandigt 
op i forhold til dannelse og skole, i forhold til sprog, æstetisk udtryk og kommunikation med 
”den anden”.   
  
Jeg fik med min afsøgning redskaberne til at analysere det fælles æstetiske arbejde jeg 
påbegyndte i eksperimentafprøvningen i klasserne, men jeg fik også øje for og bedre redskaber 
til at reflektere over egen lærerpraksis i forhold til de mål jeg havde sat mig. I stedet for at se 
det som en videnskabelig svaghed for mit hele projekt at jeg selv var både lærer og forsker i 
klasserummet, har jeg ved at diskutere og reflektere denne lærerpraksis i klassedialogen, 
anvendt det metodisk og som forslag til hvordan læreren kan bevidstgøre og videreudvikle 
egen rolle og undervisningsformål. 

Afhandlingen 

Formålet med afhandlingen er at redegøre for tekst og sprogrytme og for hvordan vi kan 
bearbejde rytmiske bevægelser i danskundervisningen. Det indebærer at give forslag til en ny 
litterær tilgang, en anden æstetisk beskrivelse der i sig bærer ved til fortolkningsarbejdet i 
litteraturundervisningen. For at implementere denne forståelse af tekstarbejde i 
undervisningens konkrete dagligdag er det derfor nødvendigt at give forslag til en anden 
undervisningsmetode i det litterære klasseværelse. Omdrejningspunktet i afhandlingen er to 
fremførelser og dialog om teksten i mit caseeksempel fra forsøgsundervisningen, men for at nå 
så langt kræver det redegørelse for mit didaktiske udgangspunkt, for performance- og 
transskriptionsteori, og at redegøre for den rytmisk-semantiske læsning og forholde den 
versifikation.  
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Afhandlingens formål og opbygning: 
Delmål for afhandlingen er i undervisningspolitisk henseende en argumentation for og 
belysning af danskfaget som kunstnerisk/æstetisk fag, og pege på det dannelsespotentiale der 
ligger i bevidsthed om og fælles forhandling af betydning og muligheder i sproget og i 
sprogkunst. Forslaget til litteraturpædagogikken er undervisning i mundtlig fremførelse, 
lytning og respons, og dermed også undervisning i sproglig opmærksomhed og dialog. 
 Afhandlingen er således også en afsøgning af det materiale jeg stiller forslag til 
undervisning i, sprog og poesi. Udgangspunktet er ideen om at sprogets rytme i meget høj grad 
kommunikerer betydning, og at vi kan få redskaber til at bevidstgøre og tale om denne side af 
vores kommunikation. Materialet er det vi former og modulerer, her ikke med fokus på 
grammatik og pragmatik som danskfaget allerede uddanner i, men på det sanselige materiale, 
det vi kommunikerer sammen med sproget: rytme, tone, gestik og mimik i interaktionen. 
Afhandlingens udgangspunkt er at studiet af mundtlighed er middel for bevidstgørelse af 
sproglig, også skriftsproglig, nuance. 
 Dermed er afhandlingen et konkret forslag til danskfaglig undervisningspraksis for 
grundskolens sluttrin, ungdoms- og videreuddannelser. Jeg diskuterer danskfagets litterære 
indhold og analyserer muligheder og begrænsninger i klassedialogen med perspektivet at finde 
redskab til lærerens egen bearbejdelse og refleksion over daglig praksis og udveksling i 
helklassesammenhæng. 
 Det er ikke muligt helt at adskille disse tre formål tematisk eller processuelt, de er 
sammenvævet og forankret i hinanden. Men afhandlingen forsøger at adskille dem i en fysisk 
forestilling a la et kinesisk æskesystem: fra overordnet institutionel ramme om skole og 
undervisningsindhold til den inderste lille æske af interaktiv poetisk detalje. 
  
Indledningsvist i første kapitel fastslår jeg Undervisningsministeriets retningslinjer i Læreplan 
og Vejledning i forhold til dannelse af æstetisk bevidsthed hos eleverne. Fra dette 
udgangspunkt redegør jeg for mit undervisningsforslags dannelsessyn i første kapitel I Poetisk 
pædagogik. Didaktisk ramme. 
 Inde i denne æske i systemet har vi de mennesker der agerer i et klasserum1 om et 
undervisningsindhold: Kapitel II Fremførelsen. Performanceteori redegør for teori der er nødvendig 
at inddrage i klasserummets fælles studie af den mundtlige tekst. Her findes også begrundelser 
for og forslag til udarbejdelse af den særlige æstetiske fremførelsestransskription som 
arbejdsredskab i litteraturpædagogik. 
  I det indre af dette litterære arbejde redegør i med kapitel III, Poesi. Sprog og rytme, for 
”tidens udstrækning”, et begreb fra digteren Ursula Andkjær Olsen, som det kommer til 
udtryk i vores erfaring med poesi. Mennesket kommunikerer med omgivelserne og 
kommunikerer også æstetisk materiale. Kapitlet om poesi og versifikation er således den 
inderste æske og afhandlingens inderste kerne: her bearbejder og foreslår jeg metode for 
studiet af sprogrytme og trækker et par af de nyeste skandinaviske versifikationsforskeres frem, 
Jörgen Larsson og Frank Kjørup, og lader dem repræsentere en henholdsvis en rytmisk/auditiv 

                                                
1 Betegnelsen klasserummet anvender jeg i afhandlingen som det interagerende fællesskab med de mennesker der opholder 
sig i klasseværelset. Klasseværelset er således blot de fysiske rammer. 
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og en rytmisk/visuel position i diskussionen af versifikation. Jeg diskuterer endvidere deres 
sprogfilosofiske udgangspunkt og supplerer med mine forslag. 
 Efter således at have opholdt mig ved de enkelte æsker i systemet og diskuteret det 
litteraturpædagogiske indhold søger jeg med kapitel IV, Fremførelse og klassedialog, tilbage i 
didaktisk ramme, men nu med anvendelse af hele æskesystemets behandlede teorier og nu med 
fokus på lærerens muligheder for at arbejde refleksivt i det mundtlige og samtalende 
klasserum. Emnet er sprogbevidsthed og arbejde med teksttolkningen, og hvad er så midlet, 
spørger jeg her, når jeg ønsker at rykke undersøgelse af tekst og sprog helt ind mellem 
eleverne i dialog. Ved analyse, refleksion og diskussion af casen fra eksperimentets 
undervisning i mundtlig fremførelse, anvender jeg således teorier fra systemets æsker, 
reviderer og videreudvikler mine forslag til tekstarbejde, klassedialog og lærerpraksis. Kapitlet 
afrundes med enkelte tilføjelser af didaktisk art. 
 Til sidst, i kapitel V, Konklusioner og perspektiver, anskuer jeg mine diskussioner 
overordnet og ekspliciterer afhandlingens indvundne viden, bidrag til forskning og bidrag til 
undervisning.  
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KAPITEL I 

DIDAKTISK RAMME 

I dette kapitel redegør jeg for mit udgangspunkt i forhold til danskfagets mål for dannelse af 
æstetisk bevidsthed. Jeg noterer kort danskfagets forhold til den æstetiske dimension som det 
kommer til udtryk i Vejledning i Undervisningsministeriets bekendtgørelse for gymnasiet, stx. 
Derefter trækker jeg musikdidaktikeren Frede V. Nielsens ideer og Hans Günther Bastians 
forskningsresultater ind i min argumentation for dansk som kunstfag. 
  
Jeg har været én af fortalerne for at viden og indsigt fra sprogvidenskaben i langt højere grad 
skulle komme danskundervisning på alle niveauer til gode og inddrages i det almindelige 
tekstarbejde. Det mål er styrket med gymnasiereformen a 2005. Pragmatik, sociolingvistik og 
semantik er rykket ind som sprogbevidstgørende arbejde i faget. Både som anbefalinger til 
undervisning i mundtligt hverdagssprog som i forhold til tekster af alle typer. 
 Efterhånden som undervisningsmateriale til det nye danskfag, reform-litteraturen, blev 
udgivet1, var der nogle tendenser der viste sig i de lærebøger. Lærebøger som i øvrigt er gode 
forsøg på at give ord og begreber til gymnasiets danskfag til at håndtere videnskaberne. Men 
der er mange begreber. Faren for at litteraturlærerens Analyse og fortolknings-skema blot 
vokser til dobbelt størrelse for at vi kan få alle semantiske skemaer, sproghandlinger, 
diskursanalyser og kommunikationsmodeller med, er overhængende. Og faren for at vi som 
dansklærere deler os i to fløje, imellem undervisere i epokal tematik og undervisere i 
funktionel begrebssætten2 er måske ikke kun overhængende, men delingen er allerede sket 
imellem en traditionel litteraturhistorisk eksempel-læsning og en nyere begrebssøgende 
metodisk læsning. En anden tendens er at versificerede tekster, eller tekster der især virker 
ved deres materialitet, lyd, rytme, stoflighed som grafisk form, og det gælder alt hvad man 
kunne kalde digte, vers, eller minimalisme eller frie vers, råb, sange eller ordlege, fravælges 
som stof der kan forbinde kravene til sproglig bevidsthed med litterær analyse og fortolkning. 
Står vi over for enten tematisk læsning eller begrebsinstrumentering, så står vi under alle 
omstændigheder ringe: For kunsten som mellemmenneskelig erfaring kan blive helt væk for 
os. Vores intuitive tilgang til vores sprog, vores store viden og brug af dette materiale imellem 
os er fælles erfaring, og det er bl.a. det fællesmenneskelige som overlevering 
gymnasiereformen søger at skabe grundlag for.  

                                                
1 Se fx Dansklærerforeningens udgivelser i 2005: “Faglige forbindelser i dansk. Sprog, litteratur og film” af 
Bennike, S., Nyborg, L og Hammer, M.T. og Peter Heller Lützens udgivelser: ”Sproglig analyse og relevans 
(fra 2004), ”Sprog og kommunikation” og ”Det sproglige i dansk”.  
2 Disse to fløje blev navngivet af Maja Bødtcher-Hansen ved konferencen: ”FORM og betydning i dansk POESI. 
Praksis.Kritik.Didaktik”. 7.maj 2008 på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Københavns 
Universitet. 
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1.1. Om æstetisk bevidsthed og danskfagets 

grundkompetencer 

Kernen i danskfaget er sprog og litteratur, og forbindelse mellem sproglige, historiske og 
æstetiske synsvinkler via tekstlæsning skabes så oplevelse, analyse og fortolkning spiller 
sammen, står der i Ministeriets Læreplan side 1.    
 Formålet med det almene gymnasium er overordnet set både almendannende og 
studieforberedende (stx-bekendtgørelsen, kapitel 1). Eleverne skal ved faglig dybde og bredde 
i dannelsesperspektivet opnå udvikling af personlig myndighed og forholde sig reflekterende og 
kritisk til deres omverden (ibid.).  
 

...[...]...Æstetisk bevidsthed, sproglig refleksion og sprogbeherskelse samt mødet med tekster, 
hvis oprindelse varierer tidsmæssigt og geografisk, bidrager endvidere til udviklingen af 
elevernes selv- og omverdensforståelse og udgør et vigtigt grundlag for den personlige 
identitetsdannelse og dermed for individuel og social udfoldelse.   

Vejledning:4  
 
Herefter konkretiseres arbejde med æstetisk bevidsthed ikke hvorimod de andre, sproglig 
refleksion og sprogbeherskelse og mødet med teksten, imødegås i målsætningen under faglige 
mål med formuleringer som at eleven skal kunne udtrykke sig præcist og nuanceret, 
demonstrere kendskab til sproglige normer, anvende genrer, have blik for den retoriske 
dimension, indblik i sprogets funktioner..., anvende tekstanalytisk begrebsapparat og 
demonstrere nuanceret metodisk bevidsthed i fortolkning og vurdering af værker, demonstrere 
viden om den danske litteraturs historie etc.(Læreplan:1-2). 
 De didaktiske principper for at nå disse mål ligger i arbejde med mundtlighed og 
skriftlighed: 

 
...Arbejdet med mundtlighed og skriftlighed forbinder de fire kompetencer: at lytte, tale, læse 
og skrive med en overordnet indsigt i sprog, litteratur og medier og er baseret på en synlig 
integration af fagets receptive og produktive dimensioner. 

(Læreplan:3) 
 

Grundlæggende er sprog i tekster vejen til selv-og omverdensforståelse. Samtidig er som 
citeret den æstetiske bevidsthed en af kerne-vejene til selv- og omverdensforståelse, 
identitetsdannelse og social udfoldelse. Implicit nås æstetisk bevidsthed via funktionelle 
kompetencer, ikke kun de overordnede forskellige receptive og produktive: lytte, tale, læse og 
skrive, men også de fagligt funktionelle: navigere i, demonstrere viden om, uddrage, beherske, 
perspektivere, vurdere osv. Æstetisk bevidsthed forventes at nås implicit gennem kendskab til 
sprogets opbygning, funktion og historie og gennem perspektivering af teksterne historisk og 
systematisk. Det er vældigt mange ting på én gang.  
 Termen æstetisk anvendes i vejledningen i forhold til arbejdet med tekster som analyse, 
fortolkning, vurdering og perspektivering (Vejledning:12)(mit fortolkede sammendrag), i 
forhold til litterær epokal læsning som en viden om forskellige tiders normer (ibid.:15); i 
skriftsprogsundervisningen er æstetisk anvendt som at opfylde forskellige genrers krav og orden 
(:31), mens det i forhold til medieundervisningen både er den formelle beskrivelse af mediet 
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samt anvendt i den mere klassiske betydning, fra græsk:aisthe̅ti̕ kos, sansende, at sanse og 
fornemme, idet vejledningen henviser til en ”enkel” stil af tableauer og langsomme 
kamerabevægelser (:23), forstået som at dvæle for øjet. 
 
Jeg vil med denne afhandling give forslag til hvordan vi kan gribe den del af faget, æstetisk 
bevidsthed, mindre diffust og vilkårligt an og give det et indhold og en metode i tæt forbindelse 
med intensiv tekstlæsning og litterære og sproglige aktiviteter i samspil (Læreplan:1). Ikke mindst vil 
forslaget være af både receptiv og produktiv art og vil kunne bruges i forhold til alle fire 
elementære kompetencer, lytte, tale, læse, skrive (Vejledning:27).  

Om at tale 

Fagets kerne er dansk sprog og litteratur.  
 Selvom vejledningen om fagets identitet udvikler at der ved tekstproduktion (mundtlige 
som skriftlige) skal inddrages eksempler og erfaringer fra litterær, litteraturkritisk og 
journalistisk retorisk praksis, så er den videre eksemplificering meget opdelt imellem 
aktiviteter af saglig art og aktiviteter af kunstnerisk art: Det er kun i forhold til den centrale 
kompetence ’læsning’ (det brede tekstbegreb) at det kunstneriske objekt vægtes. De andre 
kernekompetencer, lytte, tale og skrive, omtales som udelukkende modtagende og 
producerende sagtekst: skriftlig og mundtlig fremstilling, dialog, debat, projektarbejde.  
 Med til dannelse hører lydhørhed, engagement og nysgerrighed for kommunikative 
virkemidler, men de svagest repræsenterede grundkompetencer beskrevet og praktiseret i 
danskfaget er ”forberedt tale”, og desværre endnu ringere ”forberedt lytning”. 
 Med 2005-reformen nåede endelig krav om bevidst mundtlighed ind som undervisning i 
mundtlig fremstilling i gymnasiet. Tale har nu i formål og vejledning at gøre med mundtlig 
fremstilling af et forberedt oplæg med pålæg om et sådant tale-kursus i grundforløbet, og tale 
bearbejdes endvidere som middel i envejs-kommunikation, i dialog og i 
flervejskommunikation. 

 
2.1.2 Mundtlig fremstilling 
Ved at bruge sproget bliver eleverne bevidste om, hvordan det mundtlige sprog fungerer i en 
konkret kommunikationssituation. I arbejdet med mundtlig fremstilling kan forskellige genrer 
indgå 

Vejledning:6 
 

Vejledningen nævner samtalen, en vekslen mellem afsender og modtager; det mundtlige 
foredrag der skal være korrekt som skriftsproget, og den mundtlige ytring, den sidste defineret 
som en envejskommunikeret enhed, mediebåret uden kontakt mellem afsender og modtager. I 
arbejdet med mundtlig fremstilling indgår  
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forskellige former for mundtligt sprog som envejskommunikation (fx tale, oplæg, foredrag), 
tovejskommunikation (fx samtale, interview) og flervejskommunikation (fx debat, diskussion). I 
forbindelse med mundtlige oplæg og foredrag træner eleverne den selvstændige, 
sammenhængende fremlæggelse for en større gruppe;  ... 

Vejledning:6-7 
 

Det er en meget vigtig udvikling at vi nu har fået undervisning i den mundtlige fremstilling 
anerkendt som grundkompetence og som studieobjekt med i bekendtgørelsen. 
 Redskaber, strategier og viden om retorisk praksis ligger naturligt nok under 
undervisning om fremlæggelser og foredrag og kan hjælpe elevprocessen til at sammensætte 
egen formidling og præsentation. Det igangsætter processer af såvel intellektuel, 
bevidstgørende art, som af kommunikativ og fysisk, kropslig art, at holde tale. Og det er et af 
de tilskud til danskundervisningen, der, hvis denne undervisning og vejledning i fremstilling 
bliver fulgt op gennem de tre gymnasieår, kan vise sig som et stort tilskud til dannelse og 
studieforberedende aktivitet. 
 Jeg vil i kapitel II diskutere de redskaber som læreren traditionelt er blevet udstyret 
med med hensyn til undervisning i mundtlighed.  Jeg mener nemlig ikke at de har fået 
tilstrækkelig hjælp. Fremtidens Danskfag (Gregersen et al.2003) gjorde opmærksom på at man 
skulle anerkende mundtlighed som objekt. I anbefalingen fra Arbejdsgruppen Fremtidens 
danskfag hed det bl.a. at alle dansklærere skal 
 

arbejde med den mundtlige dimension både som analyseobjekt, talesprogsanalyse, 
samtaleanalyse og som færdighed.  

Gregersen et al. 2003:238 
 
netop fordi arbejdsgruppen udpegede  
 

to vigtige kriterier for det mundtliges integration i faget: at det mundtlige opfattes som 
vidensområde inden for det sproglige (og i et vist omfang også de to andre stofområder: fx tryk 
og rytme i digtoplæsning og digtforståelse, speakersprog i tv og radio, sekundær oralitet), og 
at det integreres med (arbejdet med) det skriftlige. 

ibid. 
 
Arbejde med mundtlighed som sekundær oralitet er denne afhandlings afsæt: Det er netop den 
pædagogiske styrke ved arbejde med mundtligheden at kunne behandle bearbejdet sprog som 
studieobjekt: at det er ’performet’, fremført, forberedt og derfor har funktion i sit udtryk ved 
at formidle sit indhold! Så studerer man ’performance’ i forhold til genre og ikke nødvendigvis 
egne eller andres personligheder: det er det bedste og mest neurale studieobjekt. Vi kan gøre 
os selv til erfarne studieobjekter, som erfarne producenter af sprog-kunst, vi kan studere det 
udtryk der hjælper indholdet, både i vores egne mundtlige (sagsfremstillende) oplæg og ved at 
tage kunsten på os, læse digte og noveller op, ikke kun for at tjekke at vi har forstået teksten, 
men for at bearbejde fortolkningen sammen: Hvad har vi forstået, og hvordan bør så lige dén 
fortolkning lyde? Vi skal låne vores erfarne krop og stemme ud til fælles studie. 
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Mens faget dansk altså har anerkendt og indoptaget nødvendige redskaber fra retorikken (der 
tidligere var et fag under samme institutenhed som dansk på Københavns Universitet), så kan 
man sige at retorik som videnskabsfag nu har skilt sig helt af med danskfagets litterære side: 
Der undervises ikke længere i poetisk fremførelse på Retorik på Københavns Universitet. 

Om at lytte 

En anden kernekompetence som desværre stadig er alvorligt underestimeret i Vejledning og 
Læreplan, er undervisning i lytning. En grund til dette er vel at denne kundskab, som med 
talen, er så grundlæggende at den forventes varetaget af tidligere skoletrin, og også 
indstillingerne fra Fremtidens danskfag var uambitiøse: 
 

Arbejdet med lytning tager sit udgangspunkt i evnen til at gengive og kritisk tage stilling til 
tale. Det betyder at man på principielt et hvilket som helst tidspunkt skal kunne bede en elev 
om at resumere hvad en anden elev har sagt, eller resumere hvor langt man er nået i 
diskussionen. Evnen til at overskue et længere diskussionsforløb trænes i en integration af 
notatteknik og aktiv lytning. 

Gregersen et al. 2003:238 
 

Jeg mener at lytteteknik bør bredes endnu videre ud. Når der i følge vejledningen nu skal 
arbejdes med sprogbrugsanalyse og sprogiagttagelse (Vejledning:12), kommunikationsteori, 
pragmatik (:25) og analyse af medieværker af mange typer (:24), så er det ikke nok at tage 
udgangspunkt i skrevne tekster eller at aflytte tematik, tekstens forestillinger og dilemmaer. Så 
må der i høj grad iværksættes træning i at lytte efter detaljer i udtryksformen, dia- og 
sociolekter, pauser, taletursskift osv., dvs. ikke kun ud fra almindelig afskrift af daglig tale, 
eller skreven tale som i litterære værkers. Vi er nødt til at kunne dele de detaljer vi hører og 
opøve lydhørhed ved hjælp af klasserummets sproglige erfaringer.  
 En bevidst bearbejdning af hvad man hører, redskaber for at begrebsliggøre netop 
lyden, er traditionelt heller ikke dansklærerens fokus, endsige en del af deres kompetence, da 
de fleste dansklærere kommer fra den litterære side af faget og er eksperter i den indre-læste 
tekst. Et fokus som især kanonundervisning og tekstligt udgangspunkt generelt fordrer af 
lærerne. Dansklæreren som traditionelt var litteraturlærer har naturligt haft mindre fokus på 
lytte-træning som lytning efter prosodisk meningsgivende kvalitet. 
  
Behandlingen af fagets forskellige dele som skal integreres, i udgangspunktet ganske vist ”bare” 
lytte, tale, læse og skrive-kompetencer, kræver trods alt bevidste teknikker, erfaring og 
perceptiv parathed. Jeg har forslag til og vil påstå at det handler om, teknikker og lydhørhed 
der godt kan rummes af den litterære side af faget og alligevel ruste læreren til disse 
udfordringer. Men den litterære side skal tage tilstrækkeligt ansvar for héle det kunstneriske 
værk og skal bevidst fokusere på det litterære kunstværks nære forbindelse med billedet og 
lyden. Billedkunst og lydkunst. Danskfaget har oftere skelet til billedkunsten og inddraget 
visuelle kunstarter, især som illustration af tekster og deres ide- og kulturhistoriske 
begrundelse i epokal og tematisk sammenhæng. Den lydlige og temporale side hører dog med i 
studiet af sprogkunst, og her har musikken erfaringer vi kan drage nytte af, bestående af lyd i 
temporalt nærvær. 
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Denne afhandling er et forsøg på at give forslag til lytte-læse-tale-skrive-pædagogik på én gang. 
Det er et forslag der søger at blive inden for danskfagets egne kundskaber og især at blive inden 
for fagets litterære metoder, beskrivelse og fortolkning (analyse) af tekst, og endvidere at blive 
inden for det for litteratur-læreren genkendelige felt: Det poetiske sprogkunstværk. Det 
poetiske sprogkunstværk er både verbalt sprog, billede og musik. Tre materialer.  

Fagets materiale 

Poetisk virksomme elementer kan ligge i selv den mindste dagligdags anekdote fortalt på 
gadehjørnet såvel som i spændende, intense romaner. Det poetiske sprogkunstværk definerer 
jeg som en tekst eller et lydspor der peger på sproget selv som kunstnerisk og bearbejdet, altså 
mere end blot formidlende indhold, et værk der er sig sit sproglige kunstneriske materiale 
bevidst. I den definition hører også børnerim og lyd-lege såvel som en velskreven krimi.  
 Det poetiske sprogkunstværk kan ikke beskrives uden at vi forholder os til både den 
grafiske og lydlige side, den diskussion vil i indeværende arbejde blive diskuteret i kapitel III, 
denne afhandlings inderste æske i det kinesiske æskesystem af didaktisk materiale, sprog og 
poesi. Bevidst arbejde med lyd og lytning er områder der med billedmedierne de sidste mange 
år har levet en kummerlig tilværelse. Vores lydhørhed behøver træning for ikke at blive helt 
”døv” i larmen af vores liv, trafik, mennesker og mediestøj. Frede V. Nielsen (1998) siger om 
musisk lytten: 
 

Også andre evnesæt fremhæves ofte som påvirkelige af musik, fx nævnes ikke sjældent områder 
som koncentrationsevne, hukommelsesevne, sanseevne (lære at lytte koncentreret og i den videre 
forstand at blive lydhør), m.fl. Det er interessant, at der her hyppigt sker en udvidelse fra det 
mindste og det mest konkrete til det største og mest abstrakte perspektiv. Fra koncentration i en 
spillesituation til koncentration i og samling på hele livssituationen. Fra lytteevne til 
lydhørhed. Fra hensyntagen og koordination ved gruppemusiceren til aktiv deltagelse i et 
demokratisk samfund. (Nielsens kursiv.) 

Nielsen 1998:71 
 

Lytteevne og generel lydhørhed korrelerer Nielsen som evne og dannelse for demokratisk 
deltagelse. Jeg skifter direkte Nielsens gloser ’musik’, ’spillesituation’ og ’gruppemusiceren’ 
ud med henholdsvis ’poesi’ ’fremførelsessituation’ og ’fællesfortolkning’ i klassen, og jeg vil 
analysere, diskutere og foreslå en didaktik der gør dette sammenspil muligt inden for den 
litterære dansklærertradition. Citatet fra Nielsen er essentielt fordi han har et veldefineret 
omdrejningspunkt for øje, det viser sig også i hans følgende afsnit om fællesmusikalsk 
udfoldelse. Et omdrejningspunkt som er afgørende for dannelsen: fællesskab. Længslen efter 
og nysgerrigheden over for fællesskabet er et menneskeligt grundtræk. Erkendelse af 
fællesskabet er en følelse som bl.a. opnås i den æstetiske erkendelse, i forståelsen af et 
kunstværk, erkendelsen af den anden, såvel den andens bevidsthed og intellekt og den andens 
indsigt ved kunsten. Den samme længsel ligger i den didaktiske tradition om dannelse i 
begrebet historisk bevidsthed (se undervisningsministeriets målsætninger for dansk- og 
historiefaget). 
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Endelig er det vigtigt at eksplicitere den anden del af fagets materiale: den konkrete 
menneskelige erfaring. Jeg taler vel at mærke om erfaring i materialitet, det gælder især 
erfaringer man gør generelt ved at handle, præstere, altså erfaringer i egen krop, en 
anerkendelse af kropslig læring som er mere accepteret igen nu (Deweys ideer som fornyede 
og reetablerede) generelt. Jeg taler ikke om den associative erfaring som den tidligere 
erfaringspædagogik arbejdede ud fra i Danmark i 1960’erne og 70’erne. Denne 
erfaringspædagogik har i høj grad betonet traditionen for en indholdsbaseret, forklarende 
undervisningsform der tager udgangspunkt i især elev-biografien og den associative kraft. Den 
erfaring jeg derimod ønsker at inddrage i undervisningslokalet er af mere implicit, kropslig 
karakter. En erfaring der i høj grad viser sig i vores intuitive tilgang til både tekst og hinanden.  
 Skellet mellem implicit og eksplicit viden er dog ikke entydigt: 

 
Mens eksplicit viden har karakter af udsagn og logiske ræsonnementer, er implicit viden 
snarere kropsligt bundet og kaldes også  af og til ’tavs’ eller ’automatisk’...[...]... Imidlertid kan 
implicit viden være kropsligt bundet på mange måder, og det er derfor vanskeligt helt at 
begribe, hvad det implicitte består i. 

Schillhab i Schillhab og Steffensen 2007:59 
 

Der er nemlig forskel på, pointerer Schilhab videre, en kropslig viden som evnen til at cykle, 
en opgave der kun kan løses ved at cykle, en motorisk erfaring, og så den implicitte sociale 
viden der ligger i at vide hvor længe man kan kigge på en fremmed uden at overskride 
høflighedsparametre. Tavs og implicit og automatiseret bruges ofte, siger Schilhab, om al slags 
viden der ikke er rationel eller analytisk eller eksplicit sproglig. En ’cykelviden’ er fx ikke 
regelbaseret og ikke sproglig og kaldes derfor tavs fordi den kun kan ses ved udførelsen. 
Begrebet tavs eller implicit viden kan også ses anvendt hvis det foregår uden den lærendes 
erkendelse i læringsøjeblikket, eller termen er anvendt når det faktisk er muligt at 
begrebssætte og erkende hvad man lærer, blot var ikke formuleret før, det var ikke-sprogligt 
(ibid.). Jeg vil her kalde alt dette for Intuitiv viden og ikke forsøge at skille det ad. 
 Pædagogisk forsøger jeg at aktivere det hele i eksperimentundervisningen: motorisk 
viden, intersubjektiv/social viden, såvel som også både ubevidst viden der forbliver ubevidst, 
som før-refleksiv viden, altså implicit viden der godt kan begrebssættes. Jeg inddrager som 
noget nyt den kropslige erfaring i det konkrete danskfaglige rum som fremførelse af tekst 
nødvendigvis bliver. Jeg tager således afsæt et andet sted end litteraturpædagogikken 
traditionelt, nemlig ikke i forståelse af tekst først og fremmest, men i oplevelsen og 
afprøvningen af det sprogligt-poetiske materiale der inddrager intuitiv viden af kommunikativ 
art. Jeg søger at inddrage selve processen i interaktionen mellem situationens deltagere for at 
bevidstgøre denne intuitive tilgang når de taler teksten og taler om teksten. 
 Klasserummet er et sammensurium af menneskelig praksis: Det er spundet ind i et 
uløseligt netværk af følelser og erfaringer. Det skal K.E. Løgstrup og M.M. Bachtin hjælpe mig 
med at redegøre for i kapitel III. Jeg vil udnytte pædagogisk at følelser og erfaringer er aktive i 
fællesskabet: når eleven skal aktivere teksten i det fælles rum, eller man oplever at 
klassekammeraten tager teksten på sig, så får pædagogen en udstrakt, hjælpende hånd: 
motivation og engagement fra alle deltagerne, ikke kun fra fremføreren. Jeg vil introducere til 
hvordan vi kan motivere ved hjælp af fællesskabet i klasserummet. 
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 Først vil jeg forsøge at være mere specifik end undervisningsministeriet vejledning 
angående ’æstetisk’ og eksplicitere hvad jeg mener med æstetisk erkendelse/erfaring og 
æstetisk oplevelse. Jeg ender med at tilslutte mig Frede V. Nielsens begreb: æstetisk funktion, 
kun for at forsøge at tage hele konsekvensen af dette i følgende kapitel om fremførelsen, 
performanceteori i forhold til klasserummet og da redegøre for ’det æstetiske felt’ som 
træningsrum for forberedt lytning og tale. 

1.2. Dansk som fællesskab og æstetisk fag 

Æstetisk oplevelse, erfaring og erkendelse 

Definition af den æstetiske erfaring angår kernen i min ambition om undervisning, dannelse og 
pædagogisk metode til styrkelse af undervisning áf sanserne og méd sanserne. Arnold Berleant 
(Berleant 2000) og Nielsen diskuterer den æstetiske erfaring pædagogisk i forhold til 
henholdsvis performanceteori og musikdidaktik. Berleant (2000:86) fastslår at vi må søge i 
emotionel erfaring for en forståelse af poesien som gudernes kommunikation (Platon) og i en 
Aristotelisk ide om katharsis i både medfølelsen og skrækken, i hvert fald med vore følelser 
som udgangspunkt. Berleant definerer at han ikke kan operere med ’en slags’ erfaring ang. den 
æstetiske erfaring, men må definere det som æstetisk ’mode’(engelsk): 
 

Indeed, the aesthetic is not a separate kind of experience but rather a mode in which experience 
may occur. For this reason I shall not speak of “the aesthetic experience” but rather of “aesthetic 
experience,” experience qualified by the presence of characteristics which make it aesthetic. 
Instead of being sharply demarcated by possessing some special, unique feature, it is continuous 
with the whole range of human activity. 
 To speak more technically, the modes of experience are not ontological; they are rather 
empirically determined patterns that have histories and that are eminently mutable. By using 
the term “aesthetic experience” rather than “the aesthetic experience,” I am deliberately 
attempting to see the aesthetic qualitatively rather than substantively, and to avoid the 
implication that the aesthetic mode of experience is set apart from other modes. It is more a 
perspective or phase of experience than a kind of experience. (Berleants kursiv) 

Berleant 2000:87 
 

En ’fase af æstetisk erfaring’ som empirisk har vidde af “the whole range of human activity”. Jeg 
vil i næste kapitel om performance vise hvad Berleants æstetiske felt består af, og hvilken 
metabevidsthed det kan give arbejdet i klasserummet. Her får han indledningsvist lov at pege 
videre på Nielsen der vil belyse dybden når ”Kunstens transcenderende karakter, dens 
overskridelse af den eksisterende virkelighed og dens fremstilling af en anden ”mere virkelig” 
virkelighed muliggøres af sansningen, sensibilitetens intensivering”(Nielsen 1998:95). Nielsens 
ambition er at fastholde det umulige udgangspunkt i de ”fundamentale dimensioner i den 
æstetiske side af dannelsen”. Som jeg siden vil vise med K. E. Løgstrup i kapitel III om bl.a. 
sprogfilosofi, tager også Nielsen udgangspunkt i den menneskelige følelse og stemning for den 
”erkendende funktion” som et skolefag har (Nielsen 1998:124-125). Nielsen behandler 
udelukkende musikfaget og diskuterer dette fags placering som basisfag, der både rummer 
videnskabsfag, håndværksfag og kunstfag, spændt ud mellem scientia-aspektet og ars-aspektet, 



Kapitel I. Didaktisk ramme. 
Ph.d.-afhandling Poetiskpaedagogik.dk Tina Høegh 2009 

 
 

 19 

og jeg overfører direkte hans diskussion angående musikfaget til danskfaget, i basis som både 
videnskabsfag, håndværksfag og kunstfag: 
 

  Det er karakteristisk for nogle af kunstarterne, nemlig musik, billedkunst og 
kropsbevægelse (i mere begrænset omfang eller på en indirekte måde gælder det også 
digtekunst), at de henvender sig direkte til vore sanser og beror på vor mulighed for umiddelbar 
bearbejdning af sanseindtryk. Psykologisk udtrykt står, specielt hvad angår visuelle kunstarter 
og musik, perceptionen i centrum. Vi oplever og erkender her umiddelbart i den forstand, at vi 
ikke behøver koble vor intellektuelle, verbale erkendelse ind. Sagt på en anden måde beror 
kunstarterne på vor non-verbale eller ikke-verbalt-begrebslige opleve- og erkendemulighed* [*og 
noten lyder: ]... (Naturligvis er digtekunst ikke non-verbal i direkte forstand, eftersom dens 
medium pr. definintion er af verbal art. Men i overført, måske ligefrem i ”egentlig” forstand, 
finder jeg, at det, der adskiller digtning fra sproglig kommunikation som ikke er digtning, 
netop er det, der ligger ud over sproget i konkret betydning, d.v.s. de non-verbale eller ikke-
verbalt-begrebslige meningsdimensioner. Især i poesien kommer det tydeligt for dagen.) [og 
teksten fortsætter]... Blandt andet derfor taler man i denne forbindelse også om de æstetiske fag, 
jvf. det græske ord ”aisthesis”, der netop betegner erkendelse umiddelbart via sanserne. Musik er 
ifølge dette et sansefag mere end et intellektuelt erkendefag. Det siger imidlertid blot noget 
om, ad hvilken vej vi oplever musik og ikke i sig selv noget om, hvad det er vi kan opleve. 

 Nielsen 1998:105 
 
Det er min ambition i denne afhandling at tage Nielsen på ordet: Digtekunst er i egentlig 
forstand også non-verbale og ikke-verbalt-begrebslige meningsdimensioner, og danskfaget har 
sin bredde og sin styrke i både at være et sansefag og et intellektuelt erkendefag. Men i og med 
at danskfaget handler om og med sprog og tekst, så er meningsdimensionerne for danskfagets 
vedkommende i høj grad blot blevet til indhold af forestillinger. Det gælder både arbejdet med 
sagtekster og med litterære tekster. Dvs. at vi arbejder med det som vi antager, 
meddelelseskoden henviser til, nemlig repræsentationen. Jeg diskuterer sprog som kode og 
repræsentation i kapitel III. 
 Vi opererer i danskundervisningen med et stort tekstanalytisk beredskab, motiver og 
temaer, fortællerpositioner, -typer, -lag, og begreber som metaforer, personificeringer fra den 
litterære side, og sproghandlinger, grammatiske analyser og semantiske skemaer og 
tekstlingvistik fra den sprogvidenskabelige side, men stadig med sproget som mere eller 
mindre transparent for os i dette arbejde, vi tolker hvad sproget gør ved vores 
forestillingsverden. Vi opdager forestillinger som indre afbildninger af forskellige topoi, farver, 
dufte, tid, sted, person osv. (se Nyrnes 2002 for Didaktisk topologi) eller tematiske analyser af 
handlingen. Vi opdager implicitte forestillinger i sproget gennem synsvinkelanalyser og 
kognitive skemaer der underforstås i teksternes brug af ilagt kropsmetaforik, fx behandles 
erkendelse og viden i vores vestlige kultur ofte sprogligt som at ”se” (indse, indblik, overskue 
osv.), et klassisk eksempel i kognitiv semantik, eller ved container/og-eller kerne-periferi-
skema (se ind, se det hele). Pragmatiske analyser viser implicitte betydninger man kan 
forhandle: ”her er koldt!” (lige så klassisk) som kan tolkes at nogen mener vinduet skal lukkes, 
eller at nogen synes man fedter med varmen, eller at nogen har taget en andens sweater på og 
burde give den tilbage osv. Analyse af indirekte sproghandlinger. Men vi er nødt til at inddrage 
situationen, den konkrete kontekst og måden noget siges på før vi endegyldigt kan tolke 
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meningen. Undersøgelse af sproget i konkret form er medinddraget, måske implicit i 
forhandlingen af tekst og mening. Sproget som set og hørt materialitet her og nu er det eneste 
der giver mening. Vi foretager tolkninger hele tiden, det er det vi agerer i forhold til. Vi kan 
mene at vi analyserer fyldestgørende og ser på detaljer, men vi tolker hypotetisk i forhold til 
vores erfaringer med enkeltdele, og erfaringer kan være forskellige. Dvs. jeg mener at der 
mangler bevidsthed, både i ministeriel lovtekst som i dansklærerpraksis, om ’sprogets 
materialitet’: Lyden og synet af sprogets her og nu. Det mangler som studieobjekt selvom det 
er det vi forhandler hele tiden. 
 
Vejledningen af 2005 og reform-undervisningsmaterialet har, med en Nielsensk terminologi, 
vist at faget Dansk i højere grad er blevet arbejde i funktionel dannelse. En bredere 
sprogvidenskabsfaglighed end grammatikken har vundet indpas for en mere reflekteret sproglig 
bevidsthed i danskfaget. Problemet som kan komme til at betyde meget for danskfaget i 
fremtiden, er blot at denne refleksion ikke nødvendigvis giver danskfagets kunstprodukter som 
kunst betragtet bedre vilkår eller eleverne større kulturel forståelse for hvad der foregår 
omkring dem. For kunstens funktionalitet skal som sagt i lige så høj grad søges i den ”ikke-
verbalt-begrebslige opleve og erkendemulighed”. 
 Jeg diskuterer mening og sproglig detalje i kapitlerne II og III, for hvad er ”non-verbale og 
ikke-begrebslige meningsdimensioner” når vi taler om verbal, og især på tekstligt grundlag, 
kunst? Disse kapitler af afhandlingen er en afklaring og en beskrivelse af det fag og det materiale 
som læsning af litteratur og poesi i danskundervisningen må medføre. 
 

At diskutere formål med musikundervisning og grundlæggende principper for udvælgelse af 
undervisningsindhold forekommer meningsløst uden en bagvedliggende forestilling om de 
særlige egenskaber og funktioner, det emne kan have, som man vil begrunde en undervisning i. 
Det betyder, at musikdidaktisk refleksion implicerer et musiksyn. 

Nielsen 1998:128 
 

I forhold til danskfaget og undervisning i poesi må det medføre en refleksion over sprogets 
såvel som poesiens egenskaber og funktioner. Hvilket grundstof består det af, som vi som 
dansklærere uddanner og danner i? Samtidig peger diskussionen af det sproglige materiale hele 
tiden ud og tilbage på hvad det vil sige at være menneske, hvad det vil sige at producere 
mening, og det peger på diskussion af hvordan undervisning i materialet kan foregå.  

Dansk som æstetisk fag 

Nielsen anskueliggør sit fag og dets fundament således: 
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Undervisningsfag 
 

Basisfag 
 
 

Videnskab    Håndværk og    Kunst 
      hverdagskultur 
  
”Scientia”         ”Ars” 
 

Gengivet efter Nielsen 1998:110 
 
Det er vigtigt, nævner Nielsen, at operere med en sådan tredimensional basis der indeholder 
både et kunstnerisk, et håndværksmæssigt og et vidensorienteret aspekt. Det er der formentlig 
stor tilslutning til inden for danskfaget i og med at vi dagligt underviser i kunstprodukter, 
litteraturen, vi underviser i skriftlighed fx både som studieobjekt og som håndværk, og vi har 
nu, som omtalt, indrettet faget i større overensstemmelse med videnskabsfaget inden for 
sprogvidenskabelige traditioner og inden for litteraturteori. Men i og med at 
videnskabsfagligheden har vundet frem, vil vi også gerne formidle hvordan vi bedst kan 
begrebssætte, italesætte, kategorisere og verbalisere vores viden. ”Hvad betyder...”, eller 
”hvad er...” spørger vi i grundlagsspørgsmålene her. Når Nielsen her over for gør opmærksom 
på sit fags non-verbale erkendelse ved siden af den verbale, den verbale som vi er helt viklet ind 
i det øjeblik ting og kategorier får navn for os fra småbarnsalderen, så slår han ganske enkelt 
fast 

 
at mennesket er mere end sit intellekt, og at vores virkelighed rummer dimensioner, som ikke 
synes at kunne indfanges, beskrives og forstås via vore verbalkategorier. Uden for vor 
intellektuelt fattelige virkelighed befinder sig et mere eller mindre hvidt land, som vi godt ved 
om, fordi vi sanser, perciperer, oplever eller blot aner det umiddelbart, og fordi det har 
klangbund i os selv, vor psyke, sjæl, eller hvad vi nu skal kalde denne side af os. 
 Men at vi ”ved om” det, er ikke automatisk det samme, som at vi har fattet det i den forstand, 
at vi kan tale udførligt eller udtømmende om det. Vi ved om det på en anden måde. Dette er det 
ene. Det andet er, at selv om vi ved om det på en anende eller tvetydig måde, så har vi dog et 
behov for at erkende og indfange det i mere konkret form - at objektivere og genstands- eller 
anskueliggøre det. Én mulighed for at bemægtige sig og i en særlig forstand at ”forstå” noget i 
det vældige univers, som ligger uden for vor intellektuelle, verbale erkende-mulighed, er at 
give det et kunstnerisk udtryk. Et digt, et billede, et stykke musik, et bevægelsesforløb. D.v.s. 
at erkende og udtrykke det non-verbalt i en form, en struktur. 

Nielsen 1998:111-112 
 

Selvom det ikke er alle der er skabende kunstnere, ikke alle har tid eller håndværksmæssig 
kunnen, siger Nielsen, så er behovet for at se det udtrykt mere eller mindre i os alle, og det er 
uvurderligt at disse udtryk af forskellige mennesker får karakter af objekter og genstande der 
kan opleves. 
  
Musik skal for at blive perciperet, frembringes. Som basis for al kunstnerisk virksomhed ligger 
en skabelse eller kreativ virksomhed, fordi som Nielsen fremhæver, kunstneriske produkter er 



Kapitel I. Didaktisk ramme. 
Ph.d.-afhandling Poetiskpaedagogik.dk Tina Høegh 2009 

 
 

 22 

menneskeskabte og ikke naturgivne. Det er en grov definition af kunstbegrebet erkender han, 
men der ligger heri en samtidig bestemmelse af mennesket, ”et vigtigt antropologisk moment: 
Mennesker er karakteristiske ved at betjene sig af kunstneriske udtryk.”(ibid.). Det er denne 
frembringelse danskfaget også skal betjene sig af, fordi det hører med til at kunne sætte sig ind i 
og forstå det kunstneriske udtryk. En del af tekstarbejdet skal foregå som fremførelse, 
forberedte læsninger af litteratur. Allerhelst skal fremføreren kunne sin tekst udenad. Da får 
sprogkunsten udtryk, ’måde i et her og nu’ og omdannes til menneske med sproglige 
muligheder som studieobjekt. Mundtlig tekstfortolkning er et danskfagligt instrument. 
 Danskfaget skal i samme helhed udnytte kunsten som et lytte-objekt. Den skabende 
position er for danskelevernes vedkommende en genskaben af tekst og arbejdet  med 
betydning, lyd og intonation formes subtilt ved fremførelser. Stemmen er det mest fintfølende 
instrument der findes, stemmen er til de flestes rådighed, og hørelsen er af en lige så subtil 
perciperende fatteevne og også de fleste mennesker til rådighed. De er kunstneriske redskaber 
såvel som ”bare” kommunikationsmedier. Ved at fokusere på disse sanser, bevidstgøre, udvikle 
og forfine dem, giver vi ikke blot eleverne og os selv større kunstnerisk oplevelse og erfaring, 
vi forfiner og danner dermed den menneskelige udveksling, i form af kunst såvel som i form af 
kommunikative kompetencer.  
 Hvorfor der er så hårdt brug for dette fokus, denne forfinelse af lydhørheden, lader jeg 
musikpædagogerne hjælpe mig med at argumentere for. Dansk er, eller burde være, det andet 
æstetiske fag ved siden af musikundervisningen, både som lyttefag og som udøvende fag. 

Det æstetiske fælleskab 

Nielsens argumentation i 1998 (førsteudgave i 1994) har fået empirisk støtte fra Hans Günther 
Bastians i et langtidsstudium i Tyskland af børns udvikling. Bastian er professor ved Johann 
Wolfgang Goethe-Universität i Frankfurt, og han gennemførte med andre forskere fra 1992 til 
98 et studie af børn fra 1. til 6.klasse i Berlin. 
 Hans Günther Bastian sammenlignede børn med musisk opdragelse og udøvelse, 
undervisning på instrument og i sammenspil (to musiktimer om ugen) med børn der ikke fik 
nævneværdig musikundervisnings-tilbud (Bastian 2006). Han viser at musikopdragelse har 
konsekvenser for børnenes almindelige udvikling over tid.  
 At musicere øger børns udnyttelse af deres evner, øger deres intelligensudvikling, øger 
især social kompetence over tid og modvirker forringelse af koncentrationsevne, er de 
overordnede konklusioner. 
 Der ses ikke direkte transfer af evner til andre fag og nemmere indlæring, et emne der 
er diskuteret mellem musikpædagoger3, men der ses sammenhæng mellem musiceren og social 
kompetence og en pludselig forøgelse efter fem år på målbar IQ i forhold til barnets eget 
udgangspunkt. 

                                                
3 se fx Holst 2002 og debat i nyhedsbrevet fra LMS - Levende Musik i Skolen nr. 51 og 52 i 2006, red. Møller 
og Høyrup, Århus. www.lms.dk, og Anne Bamford-rapporten: 
http://www.emu.dk/gsk/fag/bil/uvm/rapport.html , se desuden Folkeskolen.dk ons.3.maj 2006 af Karen 
Ravn Ny rapport: Satsning på kunst kan hæve Danmarks Pisa-score.  
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 Jeg finder især resultaterne af to ting interessante: Her ses større social rummelighed 
hos de musikudøvende og sammenspilstrænede børn. Der er markant mere ”ikke-afvisning” af 
anden elev (”den elev kan jeg ikke lide”) efter indsatsen med instrument og ensemble-deltagelse 
(Bastian 2006:28). Det andet interessante resultat er at instrument- og ensembletræning på 
lang sigt også viste sig at forebygge forringelse af koncentrationsbesvær. Mens de 
musiktrænedes koncentrationsevne var neutral i udviklingen, viste elever med 
koncentrationsproblemer i kontrolgruppen en forværring over tid.  
 Det bør medføre, mener jeg, stor opmærksom (påny) for at kunstnerisk frembringelse 
og især frembringelse ved fælles engagement er et direkte redskab til øget socialt velvære 
generelt i en gruppe og øget social accept af hinanden, og det har betydning for læring og 
individets generelle udvikling. Holst (2006), ang. samme resultater fra Bastian, gør 
opmærksom på at det kan have at gøre med at ”ensemblespil principielt er et hierarkifrit 
fællesskab!” Alle er nødt til at være lydhøre og engagerede i de andre for at sammenspil kan 
lykkes. 
 I en tidligere undersøgelse Bastian har foretaget, spurgte han børnene hvorfor de kunne 
lide at spille. Børnemusikerne gav følgende grunde: 
- følelsesmæssige, psykiske grunde (velbefindende, meditation, afreagering, drømmeri) 
- selvudfoldelse (frirum for individualitet og selverfaring) 
- personlighed (livssans, indre harmoni) 
- kommunikative/social grunde (at formidle musik til andre mennesker) 
- æstetiske grunde (musik som komposition med krav til åndelig virksomhed).  
 Med andre ord, veje til livskvalitet. Med den sidste grund giver børnene os svar på 
hvorfor vi i uddannelsessystemet skal have stort fokus på æstetiske erfaringer: Musik som æstetisk 
moment, som udtrykt form med krav til åndelig virksomhed. Vi har simpelthen krav på og behov for 
åndelig virksomhed. Alle børnenes grunde viser direkte tilbage til Nielsens om det vi ved om 
”det hvide land”, det ved vi om på en anden måde, og det har vi brug for at erkende og indfange 
i mere konkret form. 
 Bastian hævder at udøvelse med instrument og sammenspil har stor betydning for 
hjerne-kropslig aktivitet og funktion. Ikke kun som social evne, men det kan observeres direkte 
at musikalsk aktivitet øger neuronernes netdannelse og bedrer forbindelsen mellem 
hjernehalvdelene. Uden øvrige forenklinger ang. højre og venstre hjernehalvdel, siger Bastian, 
så er det påvist at melodi-forarbejdningen foregår overvejende i den højre hjernehalvdel, mens 
rytmeforarbejdningen foregår i venstre (dette får støtte umiddelbart af læsepædagog og ph.d. i 
specialpædagogik John Maul (Maul 1995:56)). Musikken aktiverer begge hjernedele og fører 
til optimal balancering af hemisfærerne (Bastian 2006:29). 
  I en mindre udgivelse end den næsten 700 siders lange redegørelse for resultaterne slår 
han et slag for at forbedre børn og unges muligheder i deres omgivelser. Han ønsker at give 
startskuddet til det han kalder ’aktionen’ og råbe politikere og beslutningstagere op og gøre 
musiceren til fælles eje og ikke blot til elitens velformethed uden for skolen, i fritiden. Bastian 
siger proklamatorisk: 
 

Ungdomssociologi og reklameerhverv går for øjeblikket ud fra 500 (!) ungdomskulturer. 
Mangfoldigheden af æstetiske tilbud og deres forførelse har ændret sig radikalt - med det til 
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følge: den totale æstetisering af vores verden slår om i sin modsætning: vores følelsesformåen 
uddør. Den schweiziske musiksociolog Urs Frauchiger advarer med rette mod henrettelsen af 
ånden med vore dages billede, musik og støjimperialisme. Daglige fjernsynsbilleder af f.eks. 
hundredvis af døde giver ikke mere tid til at bearbejde sorg. Reklamen vækker længsler, for 
mange uden udsigt til tilfredsstillelse. Det, som Sigmund Freud engang har beskrevet som 
”Regression”, må ske: hjernen slår fra; vi trækker os tilbage til et barnligt stadium af 
driftsprocessen. 
 
Subtile studier af 90’ernes ungdom beviser denne regression i en ”magisk livmoder”: måske 
boomet af krammedyr, kælenavne og bilernes og stereoanlæggenes runde former. Man kan 
allerede i de trykte medier læse, at denne krammedyrenes tilbagekomst skal kompensere for de 
ikke tilfredsstillede sociale fornødenheder i et individualiseret samfund. Ville det ikke være 
indlysende, om musikken med dens eruptive, emotionelle kræfter kunne indtage bamsernes 
psykofunktion. 

Bastian 2006:13 
 

Bastian advarer mod musikalsk fordummelse og indrømmer at tidsanalysen er ”bevidst 
pointeret”, men det tydeliggør, som han siger, at denne åndskrise er følgen af en sanse-krise 
som kunne imødegås med musik og musikundervisning fordi det er en sansernes skoling.  
 Jeg udskifter som nævnt hæmningsløst musik og musiceren med poesi og fælles fortolkning 
mens jeg lader musikpædagogerne tale på poesiens vegne. 
 
At tilføre undervisning faglighed ved at skulle ”præstere” faget er del af den erkendelse der 
ligger i forståelsen og indoptaget af faget: anvende træning, praksis og øvelse som var det idræt 
vi underviste i, eller som var det et håndværksfag i den gamle mesterlære, hvor imitation af 
læremesteren såvel som nyskaben og fornyelse i svenderejse/dannelsesrejse (kreativitet), i 
hvert fald både båret af imitation, innovation og aktivitetsskifte (Roessler 2002:108) kan 
befordre tilegnelse, forståelse og indføling fordi det har at gøre med imitation af kvalitet i såvel 
motorisk udførelse som reproduktion af selve objektet, mesterens arbejde.  
 Bastian når frem til at den musikalske iagttagelsesfærdighed trænes med 
instrumentundervisningen, og at en sådan mestring af meddelelsesfærdighed udspiller sig som 
udtryksfærdighed af fornemmelser og følelser, bliver en (musik)social kommunikation.  

 
Disse pointer gælder også for poesien og ved fremførelse og forhandling af det poetiske udtryk. 
Fortolkningen bliver da en udtryksmulighed som var det en fremførelse af et musikstykke, og 
det kan blive grundlag og materiale for intens lyttetræning og gehør for sproglige nuancer og 
betydningsdannelse. Dette gehør træner lige såvel melodi- som rytme- optaget og kan 
betragtes som æstetisk lyttetræning på linie med musikundervisning. Og det er empatisk lytten 
at forsøge at møde og forstå den anden, den andens erfaring gennem kunst. 
 At genkende og forstå den andens følelser, have empati og indlevelse hidrører, som 
Thomas Wiben Jensen gør opmærksom på, egentlig fra Theodor Lipps der brugte betegnelsen 
empati netop i forbindelse med æstetisk oplevelse af kunstværker: 
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...empatien [er] at betragte som en følelse, der dog har det særlige karakteristikum, at den 
opleves, som om den ikke tilhører os selv som subjekter, men i stedet tilhører et objekt uden for 
os selv. 

Jensen og Skov 2007:210 
 
Oplevelse og indlevelse, også i kunst. Man kan spørge: Hvorfor overhovedet skelne mellem 
kompetencegivende fag på den ene side og musiske, eller æstetiske eller kreative fag på den 
anden. Alt for meget peger i retning af at det hele hænger sammen, at vi kun kan opleve og 
udvikle os fuldgyldigt hvis vi giver os tid til at få alle hjørner af mennesket med. Det gælder 
også i forhold til at få kroppen, sanserne og et intuitivt intellekt inddraget i den almindelige 
undervisning.  

Det æstetiske materiale og dets meningsdimensioner 

Hvad er så danskfagets æstetiske moment? Hvad er det specifikt poetiske? Det handler så at sige 
resten af afhandlingen om. Jeg vil igangsætte diskussionen fra dette kapitels yderste og 
omsluttende æske ved at give en kort beskrivelse af det ’mode’(Berleant), lydhørheden, vi skal 
aktivere i studiet af den allermindste detalje i den inderste æske i det kinesiske system, den 
prosodiske meningsgivende detalje. Som eksperimentet med mine forsøgsklasser indledtes, må 
jeg også delvist indlede denne afhandlings diskussion om poetisk beskrivelse.  
 For et øjeblik skal vi derfor sætte os ud over at digte og sprog har semantisk indhold, 
endda rigt billed- og associationsskabende indhold. Lad semantikken hvile, for øvelsens skyld, 
og lad os koncentrere os om det hørbare, ikke-begrebslige, det mundtligt fremførte digt. Dette 
er en øvelse for høresansen, sansning af formet lyd. Nu ligner det mundtligt fremførte digt en 
lytning til et musikalsk kunstværk. Musik som mangespektret meningsunivers. Musik har ikke 
direkte denotativ betydning (jeg ser bort fra sange i denne øvelse), men har alligevel en masse 
mening for os. Vi er fintfølende når vi først bliver opmærksomme, og vi reagerer på hinanden. 
Vi kan godt lære os at beskrive et stykke materiale, også selvom det er et lyttet, sanset og følt 
materiale, for stemmens brug i oplæsningen, toner, frasering og ikke mindst rytmen, påvirker 
os direkte i deres stemthed.  
 I første omgang kom vi ved øvelsen lidt tættere på materialet, i næste omgang skelner 
Nielsen mellem det æstetiske objekt, for ham musik, for mig det højtlæste digt, og så ’de 
oplevende’, lytterne i denne lille øvelse:  
 

”...at opstille nogle hovedpositioner som baggrund for præsentation af en teori om forholdet 
mellem musikalske fænomener opfattet som æstetiske og på den anden side os som æstetisk oplevende 
personer. Jeg taler i denne forbindelse om ”korrespondens” for at betegne en særlig form for 
sammenhæng eller samhørighed mellem oplevet musik og den musikalsk oplevende” (Nielsens 
kursiv) 

Nielsen:128 
 

Vi bearbejder de sansede lyde, noget indtager for os forgrunden, andet baggrunden (se 
Bateson, kap.II nedenfor). Vi kan i musikken opfatte et tonalt forløb eller et instrument fx 
mens andre ting vil glide i baggrunden for vores opmærksomhed. Det er en meget aktiv 
proces, vi har forventninger, anlagt på stykkets (eller digtets) nyligt anlagte forbindelser, eller 
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vi har erfaringer fra tidligere, og vi forholder delene til hinanden. Nielsen kalder det at 
musikken foregår i flere tidsplaner: 
 

fx nu’ets, motivets, temaets, frasens, periodens, sektionens, afsnittets, formdelens, satsens, 
værkets længde. Og desuden at disse tidsplaner interagerer på mangfoldig vis, således at det 
enkelte plan blot får mening i samspil med de øvrige. Af disse mange i vor bevidsthed mere eller 
mindre samtidigt optrædende tidniveauer er blot ét materielt til stede som akustisk klingende 
realitet, nemlig det vi hører ”lige nu”. Alligevel ville det være meningsløst at hævde, at ”selve 
musikken” udgøres alene af det momentane øjeblik, og at alt det øvrige blot er psykiske 
fænomener undergivet alverdens relative omstændigheder afhængigt af, hvem vi er, hvor og 
hvornår. (Nielsens kursiv) 

:134 
 

I indeværende afhandling kommer jeg til at arbejde i tråd med Nielsens tidsplaner, inspireret af 
Cureton og Larsson. Det jeg vil fremhæve lige her, er at Nielsen beskriver at disse lag er 
klingende realitet for tilhøreren, vi oplever et musikalsk forløb af sin egen identitet.  
 Et musikalsk objekt i Nielsens optik er immaterielt, på trods af den ganske materielle 
akustiske dimension (Nielsen:134). Strukturerne i denne form bliver først forståelig tænkt 
sammen med vor bearbejdende, handlende bevidsthed. 
 

D.v.s. strukturen ligger ikke som en materiel realitet i objektet, men som en forestilling, en 
intention, fx fra komponistens side, og som en oplevelsesmulighed og en udfordring for 
modtageren. Denne intention og denne mulighed er der også, selv om det pågældende 
musikalske objekt ikke opleves af nogen konkret person. Det er dette, der giver det musikalske 
objekt dets ”objektive” status. 

 :134 
 

Det Nielsen gør her er at skelne mellem meningsunivers af strukturtræk i temaer, tonika-akkord, 
b-stykker osv., beskrivelige tekniske strukturer, og så menings-lag dybere i objektet, 
spændinger, forløb, højdepunkter, strukturer der først kan iagttages når det oplevende subjekt 
og dettes forestillinger om objektets egenskaber og følelser medregnes: 
  

hele dette objekt med de mange forskellige meningsdimensioner (hvoraf blot nogle vigtige er 
antydet) hører sammen, fordi de ”høres sammen”. Set ud fra et oplevelsessynspunkt integreres de, 
og objektet er, som vi har set, overhovedet først forståeligt, når dette oplevelsessynspunkt 
medinddrages.  

 :135 
 

De lag der her bør medregnes, siger Nielsen, er akustiske lag, strukturelle lag, kinetisk-
motoriske lag, spændingslag, emotionelle lag og åndelige, eksistentielle lag. 
Bemærkelsesværdigt er især Nielsens konstatering af at det musiske objekt både er objektiv, 
klingende realitet, og foreligger uden tilhører, og at det oplevende subjekt skal medinddrages. 
Altså at det på den ene side fremtræder i sig selv, og på den anden at et meningsgivende 
subjekt er dets betingelse for dets æstetiske eksistens. Jeg vil i løbet af afhandlingen til 
stadighed dreje dette fænomenologiens og hermeneutikkens kontrapunkt. Det er et 
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omdrejningspunkt der ligger i kunsten og måske grunden til at kunsten bliver ved at drage os til 
sig. 
 Studiet af dimensionerne af sammenhængende tids- og meningslag har Cureton og 
Larsson for digtes vedkommende udviklet temporal teori omkring. De kalder det kognitive 
rytmiske kompetencer, tekstlige bevægelser som vi anvender i læsning af og bearbejdelsen af 
poesi, og de skelner som Nielsen mellem menings-lag, hvoraf det ene, som de benævner den 
4.temporalitet, den relationelle, intellektuelt bearbejdende kompetence, svarer til Nielsens 
meningsunivers af strukturtræk i temaer, b-stykker osv. Curetons og Larssons øvrige tre 
temporaliteter svarer til studiet af Nielsens dybere meningslag af spændinger, forløb, 
højdepunkter o. lign. hvor objektets egenskaber og følelser medregnes. Disse ideer 
præsenterer jeg indgående i kapitel III. 
 Med Nielsens skelnen som nævnt i forholdet mellem musikalske fænomener opfattet som 
æstetiske og på den anden side os som æstetisk oplevende personer og tale om korrespondensen 
imellem, så opnår han at vise at vi både skal skelne disse, og at pointere korrespondensen 
mellem meningslag i musikken og meningslag for det oplevende menneske. Der foregår et 
møde mellem to parter hvor objektets meningslag korresponderer med personens sansning, 
”Noget i den ene ikke alene ”svarer til”, men svarer også ”på” noget i den anden” (:138), 
muliggjort af at der i objektet er indfældet subjektiv struktur: 
  

Mødet kan blive så intenst, at den oplevende person helt fyldes af det oplevede, musikalske 
objekt; privatpsyken fortrænges mere eller mindre til fordel for den psykisk-objektive struktur i 
den anden, d.v.s. i objektet, eller privatpsyken finder sit udtryk i den anden og ”objektiveres” 
herved. 
 Muligvis kan det være vanskeligt at følge denne tankegang og for nogen måske også at 
acceptere den. Men jeg tror ikke desto mindre, at vi her er fremme ved noget centralt, der fx. 
giver en del af forklaringen på den katharsis-effekt, som man fra gammel tid har ment kunne 
være forbundet med musikbeskæftigelse, samt på visse af de terapeutiske virkninger, som vi 
ved, musik og musikalsk aktivitet kan have. 

Nielsen 1998:138  
 

Erkendelsen af mig selv i noget ydre, er erkendelsen af fællesskab. Den æstetiske oplevelse er 
fasen af genkendelse af indre psykisk liv, følelser og stemninger uden for psyken, og det fører 
til den æstetiske erfaring, erkendelsen af ”den anden” i mig. Det er et fællesskab set såvel som 
historisk slægtskab som et øjeblikkets nærvær.  
 Dette møde med den anden er denne afhandlings fundamentale udgangspunkt, 
sprogfilosofisk såvel som pædagogisk, efter min mening årsag til kunstnerisk aktivitet og 
betragtning, lærerens hele formål såvel som den unge, teenagerens, eller helt voksne elevs 
nysgerrig og egendrift. Den er årsagen. I kapitel III tager jeg konsekvensen af ”at noget i den 
ene svarer til noget i den anden” og viser med inspiration fra Maxines Sheets-Johnstones 
(Sheets-Johnstone 1999) fænomenologi, uden at redegøre yderligere for hendes bog, at det er 
muligt at beskrive Bevægelsen imellem de to. At det er muligt at beskrive den Kvalitet der 
former vores erfaringer: Vi skal nemlig ikke tage udgangspunkt i masse og massefylde, så at 
”noget i den ene masse svarer til noget i den anden masse”, men at noget bliver sat i bevægelse 
og indvirker på os, og den Bevægelseskvalitet sanser og forstår vi. 
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Den æstetiske funktion 

Den ”mangedimensionerede” genstand korresponderer med grundkarakteristika i den 
oplevende persons bevidsthed, dermed følger ”at denne bevidsthed ved at træde i forhold til 
objektet også træder i relation til visse sider af sig selv, til aspekter af sin egen eksistens.” 
(Nielsen:140).  
 Det er et vilkår som danskfaget har diskuteret: En redskabsorienteret, minutiøs 
analytisk tilgang kritiseres for med sin ”teknificering” at ødelægge oplevelsen. I det modsatte 
ekstrem findes holdningen at det slet ikke er objektet der er væsentligt, men alene menneskets 
oplevelse i mødet med dette objekt. Nielsen mener at vi skal imødegå værket på begge måder 
for ”at det æstetiske kommer i fokus set i relation til nogle grundvilkår for menneskets 
eksistens”(:142). Dette kalder han Den æstetiske funktion, forholdet mellem værker og 
oplevende/erkendende personer. En erkende-handling så midlet i undervisningens proces også 
bliver målet i sig selv: 
 

 Vi har nu mulighed for at karakterisere æstetisk opleven endnu nærmere. Nemlig som 
erkende-handling, der sigter mod en forståelse af verden og os selv. Det æstetiske objekt bliver i 
én forstand middel til at opnå denne forståelse. Men i en anden forstand bliver dette middel også 
et mål, fordi det, der erkendes, forstås genstandsgjort, anskueliggjort i selve det æstetiske objekt.  

Nielsen 1998:144 
 

Den æstetiske funktion i Nielsens perspektiv, som jeg her overfører til danskfaget, er 
overordnet, idet den er hele forståelsesrammen for min didaktiske tilgang. Funktionen er 
overordnet de øvrige funktioner fordi den æstetiske funktion er den proces der kan fastholde 
nysgerrigheden for fællesskabet i den enkelte. Motivationen for eleverne ligger i selve 
processen under studiet af teksten i kammeratens fremførelse. Det engagerer eleverne fagligt 
men via et socialt og følelsesmæssigt engagement. Emotionel information erindres generelt 
bedre end neural information.  
 Motivationen for et arbejde vækkes især emotionelt/følelsesmæssigt: 
 

For det første kan man sige, at man har de bedste forudsætninger for at lære noget og senere at 
kunne genkalde sig det, såfremt man har koncentreret sig om det. Psykologisk taler man om, at 
dybden af den bearbejdning der foregår, er afgørende for det læringsudbytte, man opnår. I den 
sammenhæng er der generel evidens for, at emotionelle stimuli fanger opmærksomheden og får 
mennesker til at beskæftige sig intensivt med dem. Dette giver evolutionær mening, fordi 
emotionelle stimuli generelt har stor betydning for individets evne til at klare sig. 
...[...]... 
Når ens opmærksomhed er fokuseret på den emotionelle stimulus, vil man tildele denne ekstra 
bearbejdningsressourcer. I den sammenhæng er vores hjerne indrettet således, at emotionelle 
stimuli får bearbejdningsprioritet. For så vidt som opmærksomheden og koncentrationen 
skærpes, vil der være grundlag for en indgående bearbejdning og indkodning af den relevante 
information, og dermed kan man også forvente en bedre erindring. 
 Det er dog værd at overveje, hvad man mener med ’bedre erindring”’ 

Nørby i Schilhab og Steffensen 2007:108-10 
 

Det går bedre, i livet som i skolen, hvis man koncentrerer sig om det man laver. Det ved vi 
godt, men stadig finder pædagoger og lærere at meget af problematikken ligger her. 
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Motivering vha. følelsesmæssigt engagement er heller ikke en nyhed for pædagogen. Blot 
ligger der en traditionel tendens til at arbejde på at engagementet skal skabes via emnet, at 
emotioner og følelser skal vækkes ved social indignation, sultende børn, uretfærdighed, 
mobning (som Nørby selv eksemplificerer emotionel vækkelse med, ibid.:114). Det er en 
traditionel pædagogisk vinkel at følelser er noget vi i undervisning har over for noget, over for 
et undervisnings-indhold. Ud fra dette engagement skabes så sekundært didaktiske processer i 
diskussioner eller projektarbejde.  
 Den undervisningsproces jeg udvikler her er et supplement der søger at motivere via 
processen i stedet, at engagere i et fælles ’vi ’ og engagere i den frembringelse vi laver. Og vi 
kan stadig lægge alt muligt indhold ind imellem os af følelser, indignation og ’åndelig 
virksomhed’. 

1.3. Sammenfatning af kapitel I 

Sammenfattende søger jeg med kapitel I at begrebssætte og introducere afhandlingens fokus i 
det der i undervisningsministeriet Vejledning og Læreplan ligger i formålet med 
gymnasieuddannelsen: at danne eleverne bl.a. gennem æstetisk bevidsthed. Hvor vejledningen 
ikke specificerer arbejde med æstetik giver jeg med musikpædagogerne en præcisering af den 
erkende-handling der ligger i fællesskabets mulighed i arbejde med kunsten, og jeg indsætter 
direkte udøvelse af litteraturen i fremførelse og forhandling af litteraturens potentiale, mening 
og udtryk på de pladser hvor musikpædagogerne taler om instrumental udøvelse og fælles 
musiceren.  

Kunstnerisk fælles skaben er et af redskaberne til at træne fællesskab fordi det giver 
mulighed for at komme til udtryk, det er fysisk/motorisk træning som ved at spille et 
instrument, altså bevidstgørelse af stemme og krop som instrument, og det er bevidstgørende 
for interaktionen, at acceptere den anden som en anden (på og med andre instrumenter). Dette 
træner såvel lydhørhed som social rummelighed, der er et altafgørende fundament for at børn 
får mod til indgå i interaktionen. Kort sagt: det er fundament for miljø for uddannelse 
overhovedet. Fra det mindste til det største, fra koncentration i musiceren, til koncentration i 
livsførelse, som Nielsen citeres. 
 Vejledning og Læreplan behandler æstetisk bevidsthed som en fundamental, kulturel 
dannelsesindflydelse, under det hele, og afhandlingen vil søge at restituere 
danskundervisningen i et lige så fundamentalt udgangspunkt: Opøvelse af lytte-evnen og 
gehøret for at få elevernes sproglige og kommunikative erfaringer aktiveret. 
 Den æstetiske funktion kan med Nielsens termer indebære lige dele Håndværk (kunnen 
i udtryk og lydhørhed), Videnskabsfag (bevidstgørelse af og begreb for erfaringer) og Ars (den 
sproglige og poetiske detalje). Undervisningsforslaget aktiverer lytte-læse-tale-skrive-evner i 
imitation af kvaliteten såvel som at aktivere den implicitte, kropslige og intuitive viden. 

Der tales til den implicitte viden idet der ligger en korrespondens mellem tilhøreren og 
det musikalske objekt: Nielsen siger at musik foregår i tidsniveauer, der er klingende realitet 
for tilhøreren, både ganske materielt perciperet og ganske immaterielt i subjektets egen 
bearbejdning i egen handlende bevidsthed. De af Nielsen pointerede lag af akustisk, kinetisk-
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motoriske spændingslag osv. i musikken svarer til lag i det oplevende subjekt, og afhandlingen 
vil vise at denne korrespondens også foregår i vores sproglige flow i skriftligt og mundtlig 
kommunikation.  
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KAPITEL II 

FREMFØRELSEN. PERFORMANCETEORI. 

Da jeg opstillede mit undervisningsdesign vidste jeg godt at fremførelsen, den mundtlige 
fortolkning, var vejen til at kitte vores forståelse og lydhørhed for rytme sammen med vores 
erfaring med sprog, udtale, følelse og litterært arbejde. Hvor afgørende en sådan personlig 
erfaring af teksten er, både for fremfører og tilhørere, havde jeg ikke gjort mig klart. Nu går 
jeg længere og påstår at så længe vi kun taler om teksten, den skriftsproglige tekst, så kender vi 
den utilstrækkeligt. Vi er nødt til at læse den op, give den lyd og kvalitet, for der er et mere på 
færde i mødet mellem kunst og læser, et mere der inddrager tilhøreren, og vi kan dele dette 
ved at aktualisere det i lyd. Arbejdet med fremførelser bevidstgør hvor mange tekster det 
skriftsproglige indeholder.  

Undervisningseksperiment, elevernes evalueringer, analysearbejdet efter 
dataundervisningen samt erfaringerne fra observationerne på Northwestern University har 
foranlediget at denne del om performanceteori i forhold til mundtlig litterær fortolkning har 
fået plads forrest i afhandlingen, som samlende metodiske udgangspunkt for hele det 
pædagogiske forslag til den litterære tilgang.  

Ved at opgradere det mundtlige arbejde med litteraturen tilsidesætter jeg ikke den 
skriftsproglige tekst. Tværtimod. Den litterære tekst er det primære objekt i den mundtlige 
fortolkning, men objektet bredes ud og indtager pladsen som erkendemuligheder i den 
æstetiske funktion.  

 
Jeg tog til Northwesterns University’s Performance Studies med to klare mål: for 1) at lære 
om undervisning i litterær mundtlighed, og 2) for at finde en egnet måde at fastholde og 
transskribere fremførelsen. Disse to mål repræsenterer så at sige hver sin side af denne 
mundtlighedspædagogik: fra tekst til fremførelse, og fra fremførelse tilbage til ny tekst, 
transskriptionen.  

Den ny tekst inddrager det skriftlige forlæg i dets lydlige mulighed, inddrager 
forholdene i en aktuel situation med aktuelle deltagere og er et afgørende redskab til at 
diskutere den æstetiske handling, fremførelsen. Transskriptionen er mediet til at fastholde 
form og indhold i krop og interaktion i de æstetiske valg til at gå dybere og analysere ’hvordan’ 
vi tilbagelagde vejen, hvordan vi fortolker, og vi kan gentage og sammenholde de to tekster. I 
transskriptionens synliggørelse af de æstetiske og kommunikative virkemidler får vi en 
enestående mulighed for at analysere primærtekstens æstetiske muligheder i behandlingen af 
tematikker og bevægelser i udsigelsen. Og endelig ligger der et stort pædagogisk potentiale i at 
transskriptionen så håndgribeligt bevidstgør for os at det vi har med at gøre er et stykke kunst, 
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nu i fællesskab materialiseret kunst, her ligger ingen endegyldighed i ’meningen’ med teksten, 
men en åbenhed der øger den æstetiske bevidsthed og kreativiteten.  

Da mit formål jo i særdeleshed er at mit bud på litterært arbejde skal fungere 
pædagogisk, skal transskriptionsmetoden fungere på alment niveau, på gymnasieniveau, på 
læreruddannelserne og for universitetsstuderende. Jeg har søgt en løsning på 
transskriptionsmetode der giver mening for den almene læser. 

I dette kapitel vil sidste og tredje del redegøre for ideerne bag transskriptionen, vejen 
fra fremførelse/fortolkning og til tekst, og præsentere Elisabeth Fines bud på transskription af 
den æstetiske performance. Den anden og midterste del af kapitlet redegør for hvordan vi 
kommer fra tekst til fremførelse, hvilket arbejde skal præsteres før vi kan tale om En fortolker 
og En fremførelse. Her støtter jeg mig til flere performanceteoretikere. Men allerførst vil jeg i 
kapitlets indledende del med Arnold Berleant redegøre for hvad deltagerne i klassens mentale 
rum foretager sig når de arbejder i den æstetiske funktion.  
 
Dette kapitel redegør altså for den æske i systemet jeg kalder Klasserummet. Vi opholder os 
fysisk i klasseværelset som rammen om mennesker samlet på et sted med vægge udenom så 
disse mennesker ikke så let distraheres. 
 Til den fysiske forestilling hører at vi er samlet om det samme, klassen har formet en 
cirkel hvor der som en del af cirklen er en særlig fortolkerplads, så alle kan se og høre 
fremførelsen, men samtidig er fortolkeren i dialog efter fremførelsen, som en del af cirklen. Vi 
er optagede af fortolkeren, af at respondere på dennes fremførelse og udveksle de erfaringer vi 
lige har gjort via fremførelsen. Det hører med til beskrivelsen af rummet at det indledningsvist 
er en meget lærerstyret dialog der foregår, en dialog som først gradvist vil overgå til en 
selvreguleret samværsform med faste ritualer og punkter at komme igennem. Det, der foregår 
i denne cirkel, skulle gerne være Det æstetiske felt. Begrebet er Berleants, og jeg anvender det 
som en specificering af Nielsens Æstetiske funktion og viser de funktioner deltagerne i dette 
felt indtager. Hermed bereder jeg vejen for det pædagogiske arbejde. 

2.1. Det æstetiske felt.  

Arnold Berleant (2000) beskrev tilbage i 1970 det æstetiske felt. Berleant mener at æstetisk 
teori ikke kan placeres uden for, eller over, æstetisk erfaring for at forklare kunst. Etymologisk 
er ’aisthesis’ ikke på meta-niveau, men på erfaringsniveau: sense/perception. Berleant 
forkaster surrogat-teorier, som han kalder dem, fx litteraturteorier, om kunsten og den 
æstetiske virkning, hvis de ikke medregner Erfaringen som grundlæggende for mennesket og 
dets historie. Han hævder at kunst ikke primært er hverken kognitiv, imitativ, symbolsk eller 
kommunikativ, og at forslag om repræsentation, realisme-krav, symbolsk transfer af mening 
eller teorier om emotionel effekt af kunsten kun kan overkommes når vi erkender, at alle disse 
teorier er meta-æstetik. Berleant ønsker at gøre den videnskabelige omhyggelige beskrivelse af 
æstetik til en undersøgelse af æstetisk erfaring på netop empiriens egne vilkår 
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For it is the theory of art that must develop into an empirical science, and not art itself or the 
experience it evokes. What this does mean, however, is rather that there is the opportunity here 
to achieve a fuller awareness of the conditions under which aesthetic experience may take place, 
of the significance of such experiences for human life, and of the role of art in human culture. 
But in pursuing the goal of an empirical aesthetics, we must observe the dictum: adapt the 
theory to art, not art to the theory. Only then will we be able to enhance the totality of human 
experience by truly recognizing its aesthetic dimension. 

Berleant 2000:48. 
...[...]... 
It [the art] can, in fact, only be defined by making reference to the total situation in which the 
objects, activities, and experiences of art occur, a setting which includes all these denotata and 
more. This I shall call the aesthetic field, the context in which art objects are actively and 
creatively experienced as valuable. It is this inclusive setting which we must examine in its 
entirety ...[...]... 
Whatever else art may be, it involves human experience. In this respect it is no different from 
anything else in man’s universe.  

:50. 
 

At vi må inddrage hele situationen og ikke blot enkelte dele, skyldes at kunst er en del af 
menneskets aktiviteter, og vi kan ikke isolere kunsten fra livet: Æstetisk erfaring er på linje 
med andre erfaringer (:51). En henholdende tilgang, at opleve før vi kategoriserer, “adapt the 
theory to art”.  

Menneskelig aktivitet er kompleks. Vi må hver gang inddrage den situationelle kontekst 
og forsøge at systematisere helheden. Når Berleant mener at ”everything for man is experience” 
er en tautologi (:85), er det fordi han lægger vægt på at erfaring er den generelle tilstand for 
mennesket. Vi er sansende og bevidste, vitale og responsive, og derfor, for at komme tættere 
på den ’slags’ erfaring der er involveret i kunst, må man udvikle ”an hypothesis about aesthetic 
experience that is empirically grounded and which thus possesses the unusual virtue of being 
verifiable, rather than resting on a tangled web of philosophical assumptions, concepts, an 
theory.” (:86). Og selvom æstetisk erfaring er én blandt mange erfaringer, så er der alligevel 
noget særligt ved den der gør at han, som nævnt i kap. I (s.18), hellere vil omtale det som en 
særlig ’mode’ af erfaring, ikke adskilleligt med særlige unikke træk eller egenskaber, men 
netop kontinuerlig med hele rækkevidden/omfanget af menneskelig aktivitet. Ikke ontologisk 
defineret men empirisk determineret af mønstre der har historie, og som er yderst foranderlige 
(:87).   

Hele det æstetiske felt af Berleants er omfattende: 
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 Figur 1. The Aesthetic Field. Gengivet fra Berleant 2000:53 

 
Både Kunstner (artist), Opfatter (aesthetic perceiver) som jeg senere betegner Tilhører, 
Fremfører (performer i performanceteorierne), og Kunstværket (work of art) har hver især 
kulturelle og kunstneriske traditioner og relationer, gengivet som den ’anden side af kagen’ for 
hver parts vedkommende i figuren. Endvidere er de alle infiltreret overordnet set af forholdene 
øverst, religion, teknologisk udvikling, sociale værdier etc. Hvad der især interesserer mig, og 
Berleant hovedsagelig, er det midterste felt: Den æstetiske transaktion, som Berleant tegner 
som et felt og ikke kun ved hjælp af pile, traditionelle overføringslinjer, som symboler på 
kommunikationsveje mellem deltagerne. Vi skal mentalt indtage, men også aktivt handle os ind 
i dette interaktive felt, i Den æstetiske transaktion. Ingen af aktørerne kan undværes og alle 
dele må spille aktivt med for at vi helt forstår og kan mærke den Nielsenske ”noget i den ene 
svarer til noget i den anden” (s.28). Pointen er at der ikke er tale om overførsel, men om 
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”indtræden” i feltet for at vi erfarer æstetisk, her er altså tale om netop ’mode’, en fase, en 
tilstand, på betingelse af investering af os selv i feltet. 
 Berleant forklarer deltagerne på følgende måde: 

Kunstværket 

Intet objekt er nogensinde et uafhængigt eller isoleret element (:52). Når Berleant taler om 
kunstværket, værket hellere end objektet, skyldes det at betegnelsen henviser til den ilagte 
proces mere end forestillingen om det færdige produkt giver anledning til. Det illustrer han 
ved den stiplede linje (figur 1) der viser de aktive bevægelser der er aftegnet i værket, the 
record of a gesture. Det menneskelige i værkets oprindelse kan ikke ignoreres som kilden til 
det objekt vi forsøger at forstå. Og på samme måde er det færdige objekt afhængig af 
opfatteren, som gruppe eller som individ, værket er afhængigt af dennes modtagelighed for 
dets æstetiske potentiale. Når vi taler om et kunstværk i denne sammenhæng, henviser vi ikke 
til kunstobjektet stående alene, men til den dynamiske karakter af hele den æstetiske situation 
som både behøver aktivt engagement og passiv modtagelighed for den der erfarer kunst (:52-
53). Kunstværket bliver således den hændelse der aktiverer begivenheden af æstetisk erfaring 
når det æstetiske felt fungerer succesfuldt. 

Opfatteren 

Berleant argumenterer imod en forståelse af opfatterens rolle som distanceret, kontemplativ og 
passiv, som beseer, Mr.Spectator. Derimod mener han at opfatteren er aktiv deltager i 
erfaringen af kunstnerisk perception. Kigger vi alene på biologiske faktorer der har indflydelse 
fordi det æstetiske felt er et sanseligt felt, peger Berleant på at 
 

The aesthetic field is a perceptual field. Yet it is a field not of visual and auditory experience 
alone but one which invokes the full range of sensory responses of which the human organism 
is capable. Visual, tactile, auditory, olfactory, gustatory, and kinaesthetic perceptions are 
involved in aesthetic as in all other normal experience. But there is more. There is full somatic 
participation in aesthetic experience involving such things as respiration, heartbeat, skin state, 
muscular flexings, and rhythmical movement. This is no passive condition; the perceiver is 
sharply aware both in his senses and in his body. Indeed, there is a kind of general bodily 
sensing. The biological basis of aesthetic perception is fundamental. 

:71-72 

 
 Psykologisk peger Berleant på gestaltpsykologien, figur-grund-forhold og... 
 

...grouping, closure, sensory fusion, sequence principles, and ”good” figures 
:74 

 

Disse faktorer vender jeg tilbage til angående transskriptionen, men især vender jeg tilbage til 
dem i kapitel III om vores rytmiske kompetencer og versifikation. 
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Kunstneren 

Udover at kunstneren både skal være en god håndværker, i skrift, eller i lyd, farve eller sten, 
eller en dygtig organisator og leder som instruktør ved filmproduktion og skuespil, så er 
kunstneren også stemmen der med begejstring skal arbejde med at finde nye veje mod ofte 
ukendte mål. Beskrivelse af kunstnerens investering har sammenhæng med opfatterens, for 
kunstneren er den første til at træde ind i feltet og prototypisk rejse erfaringen. Kunstneren 
maler ikke blot et billede eller skriver versene, men  

 
... introduces the art public to qualitative experience that has originality and 
uniqueness...[...]...discovers as well as makes. He both invents and recognizes a new dimension 
of human sensibility, a sensibility which requires the presence of both independent material 
conditions as well as personal involvement. The result is a new experience of an aesthetic 
mode, one which reflects the form of the aesthetic field. The artist himself, then, becomes a 
participant in the aesthetic field. 
As an experiencing person, he is an active perceiver of art...[..]..For the artist’s vision is the 
basis for perceptual emulation. We must know what his art is about, what the quality of 
experience is which he has seized upon and identified, before we can do anything further such 
as discuss, criticize, or judge the object he has made. 

:61 

 
Vi kan lære materialet at kende og kende kvaliteten af erfaringen som kunstneren har skabt 
værket med. Kunstneren har været der forud for opfatteren, derfor mødes de i erfaringen på 
tværs af tid og rum. I mødet ligger erkendelsen af det fællesmenneskelige.  
 Teknologien ved kunstfrembringelsen har også relevans for sansningen, Berleant 
eksemplificerer med maleriet, lærredet, lagene af malingen, sporene af børster, pensler og 
knive. Jeg finder viden om skulptørens arbejde stærk for krop og følesans: om hvorvidt 
skulpturen er støbt, dvs. medinddrager forestillingen om negativer og positiver i processen, 
eller er bearbejdet via tilvækst i ler der inddrager forestilling af udadbuet, konveks proces eller 
via tilhugning, en indadbuet, konkav forestilling. Under alle omstændigheder et arbejde mod 
en vision. Forestillinger af processen har betydning for vores opmærksomhed og for effekt af 
vores erfaring af kunsten. Maleriet er så heller ikke uden temporalitet. Billedet er produktet af 
processen, og forståelsen af dette får os til at se maleriet anderledes. Viden om stil, historie 
eller æstetisk teori for kunstneren eller traditionerne for udførelsen påvirker lige såvel vores 
perception. Forståelse for mønstre og kvaliteter. Berleant formaner med D.H. Lawrence om at 
det i sidste ende er klogt at huske: ”Never trust the teller, trust the tale.” (63) At se kunsten fra 
erfaringen af kunsten og ikke fra kunstnerbiografien eller den æstetiske meta-teoris side.  

Fremfører / fortolker  

I fremførende kunstarter vil performeren aldrig være en objektiv oversætter. Performeren 
anses af og til for at være den uvelkomne forstyrrer der kompromitterer geniet og 
komponistens, forfatterens eller koreografens autoritet. Men performeren er ikke medie, siger 
Berleant, performeren fortolker. Netop derfor erfarer vi at kunst er aktiv erfaring, ”a process 
of doing something that involves knowledge and skill, and an activity that is social at heart (:64-
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65). Han hævder med rette at det æstetiske felt er konstant for alle kunstarter, og at 
performeren repræsenterer en fælles funktion i det æstetiske felt i højere grad end en sær-
funktion.  
 Et af de mere ekstreme eksempler på performance (og derfor ganske illustrativt) var 
jubilæumsudstillingen som Louisiana Museum i Vedbæk havde med Alberto Giocometti og 
Paul Cézanne (forår 2008). Louisiana brugte meget bevist egen fortolkning og begejstringen 
ved at udstille disse to kunstnere side om side. Udstillingen osede af performer-intention og 
nydelse ved at få lov til at udlægge kunsten og kunstnerne. Værkerne var overvejende 
kategoriserede side om side. Det vil fortsat kunne diskuteres hvorvidt det var nydelse at blive 
båret rundt af så tydelig en fortolkerinstans som denne udstillings opsætning var. Essensen med 
mit eksempel er blot at vi skal være bevidste om at vi ikke kommer uden om 
performerinstansen når vi engagerer via kunst.  

En tekst diskuteret i klassen, uden at være læst op eller eksemplificeret i tone og 
stemme, er også performet, måske som ikke-kunst, i hver enkelt person (der måtte have læst 
teksten selv) i klassen. I klassen kan der performes på andre måder end oplæsning: tekstens 
lydmateriale eller forestillingsverden kan tegnes, eller grupper af elever kan studere forskellige 
tekstelementer, dimensioner og perspektiver, læreren eller elever kan holde foredrag osv. Blot 
er det vigtigt at der aktivt inviteres ind i den æstetiske transaktions (se nedenfor) fællesskab. 
Læsernes skal inviteres ind til iagttagelse og oplevelse i det æstetiske felt, for ellers vil teksten 
blot blive eksempel-tekst på en tid, en genre, en norm eller en biografi og få mindre mulighed 
for at optræde som kunst for denne klasse. Og det er lærerens ansvar, læreren som har valgt 
teksten eller har givet eleverne ansvar for at vælge teksten, det er lærerens ansvar at sørge for 
at den bliver performet, båret frem, som kunst. 
 Så performeren, der fører frem, er på ingen måde æstetisk overflødig og er heller ikke 
en unødig komplikation til det æstetiske felt. Tværtimod, funktionen er der allerede som 
integreret og essentiel. Alle fire dele er uløseligt knyttet sammen, selvom de vil variere med de 
forskellige kunstarter.  

Den æstetiske transaktion 

I forenklet form dannes det aktive felt som Berleant skitserer, når de fire parter mødes i et 
funktionelt forhold i midten, den æstetiske transaktion: 
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Figur 2. The Aesthetic Transaction. Gengivet fra Berleant 2000:83 

 
 
This transactional experience involving an artistic perceiver and a perceptual aesthetic object 
is, then, quite literally the crux of the aesthetic field.  

:84 
 

Dette møde, illustreret som værende i midten, er den æstetiske erfarings aktive felt. Den 
æstetiske Fase.  

Når denne erfaring ikke adskiller sig ontologisk fra andre erfaringer, hvad er så dens 
særegenhed? Berleant foreslår at undlade at spørge: hvad er kunst? Vi skal lede efter svaret i 
erfaringen af kunst. Berleant tager konsekvensen af at hævde erfaringen som primær: Han 
foreslår de egenskaber den æstetiske erfaring har, som hypotetiske ganske vist, for som han 
siger, kun testning og yderligere raffinement kan afgøre graden af hans hypotesers ydelse og 
akkuratesse. Udtalelser fra udøvende kunstnere kan hjælpe når de forklarer enkelt og direkte 
hvad de gør, tænker og føler i og om kunstnerisk skaben (:88). Berleant anbefaler beskrivelser 
fra sensitive observatører uden forudindtagethed og studier fra børnepsykologien fx. Som 
fænomenolog står Berleant trods alt og kritiserer Husserls epoché som umulig vej. Infiltreret i 
kultur og sociale sammenhænge som vi er, er der ikke områder der er sværere at beskrive uden 
forventninger og fordomme end kunsten, men vi kan i det mindste forsøge at beskrive hvad der 
viser sig i vores møde med kunsten. Jeg vil påstå at det kræver træning at møde og respondere 
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på verden og kunsten med fænomenologiens sans for materialitet og bevægelse (se kap.III og 
IV), netop på grund af de vaner vi har med det teoretiske byggeri af de såkaldte surrogat-
teorier han kritiserer. Her fandt jeg personligt at elevernes arbejde og erfaringer har åbnet 
pædagogiske muligheder for mig (se kap.IV). 

Den æstetiske erfaring 

Det æstetiske felt definerer sig kontekstuelt og i sin unikke form hver gang. Berleants øvrige 
hypoteser om den æstetiske erfarings egenskaber er at den er primær, umiddelbar, kvalitativ, 
sensorisk, præ-analytisk og præ-kognitiv. Hypoteserne skal være empirisk begrundet snarere 
end filosofisk og teoretisk (:86-87). Dermed får erfaringen karakteristika som aktiv-responsiv: 
Hjerne- og muskelaktivitet imiterer danseren fx, og vi mærker ubalancen når vi beskuer en 
skulptur i ubalance. Vi er nødt til at anerkende denne perceptuelle integration. Berleants ide 
her om fysisk respons har siden fået støtte af hjerneforskningen med opdagelsen af både visuelle 
og auditive spejlneuroner, at vores hjerne simulerer andres handlinger, og at denne neurale 
imitation er en meget vigtig del af vores forståelse og indføling intersubjektivt (Jensen og Skov 
2007:200). 

Når Berleant går så langt som til at kalde æstetisk erfaring for intuitiv og ikke-kognitiv, 
er det fordi han foretager en vigtig skelnen mellem aktiviteterne Apprehend, Appreciate, 
Understand. Han gør det for at adskille den æstetiske erfaring fra refleksionen og vores 
valueringsarbejde. Jeg oversætter disse tre som henholdsvis at Opfatte, Værdsætte og Forstå 
kunsten. At opfatte, akten at sanse, er en organisk aktivitet af erfaringen, engagementet. At 
værdsætte er at indgå i et bestemt forhold til kunsten. Værdsættelsen er selve deltagelsen i det 
æstetiske felt, og derfor selve aktiviteten at erfare et objekt æstetisk. At forstå kunsten er bl.a 
at teoretisere over den, det er den refleksive, kognitive aktivitet i identifikation og analyse, 
også at formulere relevante hypoteser og forklaringer om værkets natur og betydning 
(meaning). 

Berleant understreger at dette syn ikke er en anti-intellektualisering, men snarere en 
protest over for en manglende skelnen mellem kognitiv erfaring (:106) og intuitiv erfaring 
(:108). Skelner man ikke mellem opfattelse, værdsættelse og forståelse begår man ”the 
aesthetic error” at forvirre den refleksive analyserende attitude, en kognitiv tilgang til kunst, 
med den værdsættende erfaring af kunst: ”Theory and explanation can never create 
appriciation; they can at most make it possible.” (:109). Kritikeren må således erkende sin 
underordnede status, den gode kritiker kan ved informeret og skarpsindig dømmekraft kende 
den kvalitative forskel på kognitiv aktivitet og kreativ umiddelbarhed af æstetisk erfaring. 
Kritikeren må så at sige repræsentere i begrebslige termer hvad kunstneren originalt præsenterer. 
Forskellen hidrører fra forskellen mellem den præanalytiske og den refleksive fase af den 
æstetiske erfaring.   

 
Art is not like experience, it is not a reflection or an imitation of real life, but it is that very 
experience in its most direct, forceful presence. Art, thus, is not a pallid reflection of life and of 
the world but the real thing in its purest and clearest form  

(:102)  
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siger Berleant med støtte fra John Dewey (Art as Experience 1934), og dette at kunsten 
‘præsenterer’ og ikke ‘repræsenterer’ er essentiel i pædagogisk sammenhæng, kunsten ér, og 
det er dens pædagogiske potentiale. 

 
Aesthetic intuition resembles what Whitehead called prehension, “the process of appropriating 
into a unity of existence the many data presented as relevant by the physical processes of 
nature, resulting in the absolute, individual self-enjoyment that life implies.” The process by 
which we attain a unity of existence, however, is not an act of intellectual synthesis, just as the 
experience of art is not an analytic one. It is, to put it literally, preanalytic and presynthetic. 
While the activities of analysis and synthesis are largely reflective in character, aesthetic 
awareness takes place on a prereflective level, contextual rather than fragmented, and therefore 
undifferentiated by any conceptual distinctions. In its original sense, prehension is the seizing 
or grasping of something, and it is exactly this that happens in art. For aesthetic intuition is 
not only a psychological act; it involves what we might describe as a perceptual motor 
intuition, an organic intuition. As we participate fully in the aesthetic relation, so we are not 
confined to cerebral activity. Rather we join in a full engagement that is free, direct, and 
spontaneous.  

:103-104 
 

En mental bevægelse. Således må ’prehension’ (uden com-) være at gribe bevægelsen, en før-
forståelse. Det er det samme syn på fremførelsen de øvrige performance-teoretikere, jeg 
involverer i dette kapitel, tager. Ideerne bag undervisning i fremførelse og i transskriptionen 
implicerer på samme måde ideen om den direkte præsentation, ’to projekt’. At projicere sin 
fortolkning føles for både fremfører og tilhørere vældig fysisk/materielt, uden refleksion, som 
Berleant her forsøger sig med ’prehension’ af ’a unity of existence’.  
 Erfaringen indtager pladsen som primær og autoritativ: 

 
When it is aesthetic, intuition takes one back before knowledge, before recognition. It makes 
one aware of the immediacy of experience and of the directness of one’s response to it. That is 
why there is such a strong sensory factor in the experience of art. 

:105-106 

 
Og denne sensoriske faktor er vel at mærke gældende både aktivt og responsivt. Kvaliteten 
mærkes proprioceptivt både i aktiverede muskelgrupper, fx talens muskler, såvel som 
responsivt i opfattelsen når vi hører tale, respons af samme musklers involvering (Sheet-
Johnstone 1999). Denne biologisk-sensoriske faktor, som én af egenskaberne involverede i den 
æstetiske erfaring, fører os direkte til at kunne se på den æstetiske erfarings funktion. For 
selvom kunsten er noget i sig selv, som Berleant siger, så er den ikke til for sin egen skyld. Den 
æstetiske erfarings funktion er ikke at lære os noget, men at blive bedre til noget (to do 
something better), som at se græs eller høre nattens lyde (:152). Vi lærer af kunsten 
konsekvensen af erfaringen, så funktionen er så at sige at give os mulighed for erfaring, mere 
rent, fuldt, med større kvalitativt raffinement. Vi kender erfaringer af yderste skønhed og 
tragik, og disse er egentlig svære at skelne fra erfaringer af stor kunst (:ibid.) 
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Education may be regarded as a process of coming to self-consciousness, of both discovering 
and creating ourselves as we participate in the unending activity of acculturation. In a similar 
fashion, aesthetic education is a process of developing self-awareness of experience, in its 
sensory, imaginative, and social dimensions. Thus the role of art is not teaching but it is 
nonetheless educational. It neither imparts nor communicates, but rather joins with us in an 
activity of disclosure. 

:153 

 
Processuelt at blive sig selv ved opdagelser og skaben af os selv. 

Jeg mener ved mit datamateriale at kunne vise, at Berleants skelnen mellem den 
kognitive erfaring og den intuitive erfaring er vigtig. Jeg forsøgte netop i 
eksperimentundervisningen at give de unge erfaring og større tiltro til den erfaring der opstår 
med kendskab til materialitet, dvs. træning i opfattelse af sprogets dimensioner. Jeg forsøgte at 
tilrettelægge processer så de fik tid og brug for deres hverdagserfaring med sproget og deres 
fællesmenneskelige erfaringer med at udtrykke bestemt lyd i og med bestemt mening (kap.IV). 

Når de beskrevne egenskaber dominerer som gruppe i en eksperimentel situation, får 
eksperimentet æstetisk karakter (:159). Vi må anerkende kunsten som præsenterende og ikke 
repræsenterende, som umiddelbar og ikke medierende, sanselig snarere end begrebslig, unik 
snarere end abstrakt, intuitiv og kontekstuel snarere end analytisk og fragmenteret, og ikke 
kognitiv, ræsonnerende eller vidtløftig (:161). Berleant erkender at han kun kan foreslå denne 
empiriske vej og begyndelse med fokus i den menneskelige erfaring, og han håber at det kan 
verificeres og vises i praksis, en praksis der ikke kun fordrer de æstetiske videnskabers 
engagement.  

Jeg håber at vise lidt af denne vej med mine forslag. Berleant vil åbne vores 
modtagelighed for iagttagelsen så vi opdager det der ’fremtræder’ og ikke kun lede efter 
repræsentationer for noget, symboler og metaforer, i fortolkninger inden for allerede kendte 
kategorier af eksempelvis litterære tilgange, udtryk for impressionisme fx. Fortolkning er ikke 
at lade kategoriseringerne skygge for oplevelse og erfaring. Tværtimod skal vi gå den anden 
vej, erfare før vi ordner i kategoriserende bekendthed, erfare præsentationen der ikke 
betyder/står for, men fremtræder.  
 En beskrivelse af fænomenologisk art må da foregå som en, stadig subjektiv, beskrivelse 
af erfaringen. Beskrivelsen af vand er ikke H2O, men vådt, flydende, koldt/varmt, 
gennemsigtigt i et glas, men mørkt som hav og piplende/rislende med bobler som strømmende 
å-løb osv. Som vand fremtræder for os. Først når vi har et bestemt formål og forhold for øje 
med vandet kan formålet styre kategoriseringen, sætte i forhold. ’Beskidt vand’ skal sættes i 
forhold til om vi mener i kategori ’drikkevand’ eller ’badevand’ fx. Impressionistisk litteratur 
er da teksten sat i historisk og stilistisk perspektiv, symbolet ses i forhold til kulturel 
konvention osv. Disse er ikke en del af beskrivelsen af det der fremtræder, men er teksten sat i 
forhold.  
 Det kræver øvelse at blive i betragtningen, som Berleant siger med henvisning til 
Husserls epochè, fordi netop kunsten udspringer af vores kultur. Vi er vant til at kræve, også af 
skolebørn, at når vi beskriver, så undersøger vi ikke det der fremtræder men det der 
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fremtræder i forhold til det fag vi skal lære. Undersøgelsen bliver ikke af intuitiv og sanselig 
art, men forudsætter, måske endda helt implicit, forholdet og formålet og beder om 
kategoriseringer i dette forhold. Arbejdet med teksten er da abstrakt og ikke konkret 
undersøgende. Vi kan således heller ikke præsentere vores tolkning af en tekst i en fremførelse 
udelukkende på baggrund af vanlig undersøgelse der fastslår litterære kategoriseringer på 
forskellige niveauer, personificering, minimalisme, alliteration etc., vi er nødt til at undersøge 
den konkrete erfaring der ligger i teksten, dér har vores fortolkning sit afsæt. Da kan vi 
præsentere. 
 
Fra således at have optegnet det rum vi befinder os i når vi arbejder æstetisk, vil jeg derfor 
zoome ind på den del af akten der er fremførelsens: fortolkerens forhold til teksten og til 
tilhørerne. Hvordan kan klasseværelset blive et eksperimentarium for den fortolkede tekst? 

2.2. Fra tekst til fremførelse 

Formålene med at arbejde med den mundtlige tekst i klassen er flere: dels at selve processen 
for at kropsliggøre teksten igangsætter en nødvendig erkendelsesproces for den enkelte 
fortolker, både i relation til sproget og som undersøgelse af personlige læsestrategier; dels som 
socialt engagement i arbejdet med tekster, at møde Den anden i teksten og samtidig blive 
konfronteret med den andens læsning (hermed konfronteres tilhørerne også deres egen 
læsning); og endelig at kvalificere selve klassearbejdet, dialogen, som da kan handle om et 
konkret og fælles erfaret materiale. Fremførelsen synliggør det store spektrum af muligheder 
med sproget og interaktionen, og det styrker bevidstheden om selve sprogets materiale. 

Teksten i kroppen. Den formede erfaring 

En af eleverne siger som respons på den første oplæsning i klassen i caseundervisningen på 
mine videofilm: 
 
Øhm, jamen det, det var rigtig godt, altså når du snakker og såd’n,...man kan se når du læser, så bliver 
du såd’n, lever du dig hElt Ind i det, dit ansigt følger det du siger, (illustrerer med hånden frem mod 
/”ind i” sit papir) det er dejligt at se på (utydeligt)... ik’ bare sådan: (sætter armene over kors og 
vrænger lidt med mundvigene nedad og slæbende sprog og tungen lidt ud) Afna, fna, fnaøhfna.. 
(retter hovedet op igen med et smil)...det passer rigtig godt til. (bilag 11) 
 
Det, Jane (anonymiseret) taler om i sin respons til fremføreren, Kalle, er hans gode 
engagement og seriøsitet. Det er det første lille men meget vigtige skridt i retning mod en 
fremførelse: At tage teksten på sig. En tekst skal performes, ikke snøvles (som Jane gengiver) 
igennem uengageret. Det er banalt, men en meget essentiel banalitet. Hvis ikke der kræves 
engagement, indlevelse og vilje af fremføreren, og hvis ikke fremføreren får vejledning, ramme 
og ro om sin fremførelse, dvs. fuldstændig opmærksomhed og engagement fra klassen, så 
bliver der ikke tale om egentlig tekstfremførelse og fortolkning, men om en sjov lille leg der 
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ikke er meget læring, udfordring eller fællesskab i. I det øjeblik eleverne mærker at dette er 
alvor, vågner de og melder sig til at ville læse op. En seriøs og faglig modtagelse er primær; når 
eleverne mærker at de får redskaber til at stille sig frem, bliver det redskaber ikke kun i forhold 
til en meget lokal foreteelse som fremførelse med et digt i en klasse, men redskaber til at stille 
sig i verden generelt.  

Fremføreren kan fysisk ”smage” hvor teksten fungerer for ham eller hende, og især hvor 
det ikke fungerer, og den afprøvning er meget bevidstgørende og personligt udviklende.1  

Når denne alvor og dette engagement så er nævnt, så ligger essensen af arbejdet med 
fremførelsen netop ikke i studiet af fortolkeren, men i studiet af teksten og i hvordan 
fortolkeren ”matcher” teksten. Arbejdet foregår i udviklingen mellem fremfører og tekst, ikke 
mellem fremfører og tilhører.  
 
Performance er blevet et stort videnskabeligt felt. Denne afhandling fokuserer udelukkende på 
en ganske traditionel litterær anglo-amerikansk undervisningsgenre Den mundtlige fortolkning 
af tekst, men studierne af disse performances er krydret med en opmærksomhed af 
antropologisk art, for hvem taler i teksten og ud fra hvilken kulturel helhed skal en performance 
ses? Jeg breder ikke her begrebet Den etnografiske performance yderligere ud. Blandingen af 
litterær performance og etnografisk opmærksomhed udspringer af interesse for den 
kunstneriske handling (the artistic action (Bauman 1977:4)) fra folkloristikken (the doing of 
folklore) og interesse for den kunstneriske hændelse (event) og anvender bl.a. Berleants ideer 
om deltagere i det æstetiske felt.  

Det er også en blanding af antropologisk/etnografisk interesse for konteksten og en 
sprogvidenskabelig interesse for sproglig og kommunikativ detalje som en af fædrene, Dell 
Hymes (Paredes og Baumann 1972), netop ville tilvejebringe med ethnography of speaking. 
Hymes ville tilbage i 1960’erne og 70’erne have indsigterne fra sprogvidenskab og antropologi 
til at supplere hinanden: Antropologerne skulle interessere sig for sproget, og 
sprogvidenskaben skulle inddrage sprogets kontekst, de to sider af menneskelig optræden 
måtte ikke skilles ad, og Hymes satte fokus på den æstetiske performance for studiet af 
kulturen. 

Performance fra en bred antropologisk forståelse formulerer Stern og Henderson 
(1993): Den kulturelle performance indbefatter såvel det selvbiografiske narrativ, både den 
lille korte anekdote og den stort anlagte bog, det indbefatter eventyrfortællinger såvel som den 
gruppefremførte fortælling der kan foregå og forhandles om et middagsbord, det indbefatter 
det sociale drama hvor konflikter udspiller sig inden for eller uden for mere eller mindre 
synlige kulturelle kodeks, mødeaktiviteter, værtindens præsentationer af gæsterne etc., det 
indbefatter den kulturelle rite, gentagne opførelser af årlige begivenheder eller 
overgangsriterne konfirmationer og bryllup, eller voldsommere: retssagen eller eksekutionen. 
 Her arbejder jeg med den helt smalle tilgang til performance: Undervisning i den 
litterære fremførelse, en velafgrænset undervisningsgenre. 

                                                
1 Se endvidere Høegh 2008 
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Wallace A. Bacon (1979) definerer Den mundtlige fortolker, The Oral Interpreter. Bacon 
havde dannet skole inden for det tidligere ”Interpretation” institut på Northwestern University 
med sin bog ”The Art of Interpretation” med førsteudgave i 1966. Dwight Conguergood 
implementerede og videreudviklede siden hen i praksis denne skole2.  

Bacon kategoriserer formerne for æstetisk fremførelse vha. relationen mellem 
publikum og fremfører. Et kontinuum hvor den mundtlige tekstfortolkning placerer sig i 
midten:  
 
mundtlig   <-------------  mundtlig    ------------- > drama / 
fremstilling    fortolkning   teater 
 
Til venstre ligger den mundtlige fremstilling af et sagsområde som argumentation i den 
retoriske tradition. Taleren har noget på hjerte, og kontakt og kommunikation med tilhørerne 
etableres som direkte henvendelse fra taler til tilhørere. I den anden ende af kontinuumet i 
dramatisk tradition og teater er der ingen direkte henvendelse, men en fysisk scene der handles 
og ageres på. Scenen indtages for tilskuere at beskue, den fiktive fjerde væg mangler i det rum 
som skuespillerne skaber på scenen. Disse to klassiske og traditionelle genrer opsættes for at 
placere en af mange mellemformer her (mellemformer som netop har gjort performanceteori 
til et stort og voksende felt), og den mundtlige fortolkning ligger som mellemform: Her er 
ikke direkte henvendelse til publikum om at tage stilling i en konkret situation og 
argumentation, men her er heller ikke klassisk teaters manglende henvendelse. Tilskuerne 
inddrages, idet der ved den mundtlige fortolkning er en indirekte henvendelse til tilskuerne om 
at skulle dele en imaginær scene med fremføreren. Det er tekstens indre scene der skal 
projiceres og fungere i situationen mellem fremfører og tilhørere, men det kan kun foregå hvis 
fremføreren selv ser scenen for sig. Fremføreren fremlægger eller repræsenterer ikke, men 
’præsenterer’ forestillingerne. For at kunne præsentere indebærer det i første led at tage 
stilling til den stemme der fungerer i teksten. Spørge med dramatisk analyse: Hvem taler? Og 
dernæst gøre sig klart: Hvad er situationen? Hvor tales der? Til hvem? Med hvilken intention? Den 
dramatiske analyse var udgangspunktet på kurset “The Analysis and Performance of Literature” 
på NorthWestern University når de studerende skulle lære teksten at kende. Uden den 
indledende analyse af egen tekst bliver fremførelsen vag og ureflekteret. 

Haugsted (1999) skelner også mellem præsentation og repræsentation, selvom han 
beskæftiger sig med teatrets roller og figurer som undervisningsmetode, så er det vigtigt at 
skelne de aktiviteter der igangsættes i undervisningen: Haugsted forklarer om Figuren (rollen) 

                                                
2 Nu findes resterne af Interpretation, som også indeholdt teatervidenskab og især den litterære side ”Oral Interpretation”, 
som mindre enheder under School of Communication og hedder Department of Performance Studies og Theatre. 
Performance Studies har allerede en lang historie af sammenlægninger, med antropologi, etnografi, African-American 
Studies osv. Den litterære Oral Interpretation er nedprioriteret som en gammeldags fastholden af den litterære ”tekst” over 
for en stærkt voksende etnografisk/antropologiske interesse i kultur-, køns- og quer-forskning med netop indsamling af 
”tekst” ude i de kulturelle virkeligheder. Men det var mit indtryk at det også handlede om et opgør af kulturhistorisk art, et 
postkolonialistisk opgør med ”hvid” finkultur. Jeg kom således ind og interesserede mig for det ”altmodische”.     
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at den er det menneske eller væsen som den agerende fremstiller uanset om der er tale om en 
åben improvisation eller en tekstbundet. Der kræves under alle omstændigheder en 
fornemmelse og et kendskab til dette menneske, der må foregå en transcendering i situationen 
med erfaringen som redskab. Der er, som Haugsted siger med reference til Gavin Bolton, stor 
forskel på at arbejde i en Erfaringstilstand (Experiental mode) og så i en Performativ tilstand 
(Performance mode). I erfaringstilstanden søges en gennemleven af begivenheden med fokus på 
den indre oplevelse. Den ydre tegngivning som ord og blik, mimik og kinetisk handlen er da 
resultater af spontane og autentiske udtryk formet i en indre væren og tilstedeværelse. Jeg skal 
i næste del af indeværende kapitel give mere specifikke bud på henholdsvis tegnenes og 
hensigten med tegnenes forhold til hinanden som Molekulare og Molare enheder. 
 I Performativ tilstand er intentionen derimod at beskrive ”rollens tanker og følelser til et 
publikum” (Haugsted:175). Fremførerens tilstedeværelse er repræsentativ gengivelse af 
indstuderede tegn med en bestemt betydning. Hermed bliver deltagernes opmærksomhed 
rettet mod den ydre tilstedeværelse.  

Der er forskel på at være i en rolle og så at fremstille en rolle, både for tilskuere og 
fortolker. For udvikling af klassedialog og tekstarbejde vil det primære mål være at samarbejde 
i erfaringstilstand.  

Når jeg ydermere inddrager klassesamarbejde i ramme af ”eksperimentel”, 
undersøgende tilgang, er det for at skabe ramme for en modig undersøgelse af sprogbrug. Den 
fælles undersøgelse åbner muligheder, især for at den mundtlige fortolker i Bacons definition 
vil hente sine erfaringer ved at koncentrere sig om den indre oplevelse af følelserne og 
hændelserne i teksten. I eksperimentarium er aktiviteten en interaktiv klasseaktivitet hvor 
teksten er objektet. Tilhørerne er ikke blot publikum, men tilhørere af en særlig art: 
 

What the class as audience watches for is congruence between the gestures of the reader and 
the gestures of the poem itself, for poems are made up of gestures, both verbal and nonverbal.     

Bacon 1979:71 
 

For Bacon er det vigtigt at hele mennesket kommunikerer i fremførelsen, og at hele digtet (han 
anvender termen ’poem’ bredt, som tekstligt, æstetisk objekt, også prosa, men differentieret 
fra sagtekst) kommunikerer når man læser det, ikke kun lyden af digtet eller meningen med 
det. Vi skal arbejde i helheder. Don Geiger (Geiger 1963) supplerer med hvad hele teksten er i 
litterært analysearbejde. Geiger viser hvordan vi kan arbejde med Den formede erfaring 
(Geiger 1963:4). Ved den mundtlige fortolkning får vi en ekspressiv handling, en 
legemliggørelse og kommunikation af en symbolsk erfaring fra livet selv, siger han, og derved 
kommer fortolkeren til at kende erfaringen dybere. For tilhøreren kan det blive som en 
belysning af og frisk indsigt i den formede erfaring. Indhold defineret bredest muligt som ”hele” 
indholdet, ikke kun i et semantisk betydningsplan som litteraturpædagogikken traditionelt 
forstår et litterært indhold, pointerer Geiger (se endvidere bilag 2.a og 2.b for eksempel på en 
sådan fremmederfarings udvikling ved arbejde i improvisation).  
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Inden jeg fortsætter med Bacons metode til fortolkerarbejdet, vil jeg lade Geiger uddybe 
yderligere hvad han mener med ’indhold’ som erfaring mellem tekst og fortolker. Geiger har 
en diskussion af Sound over for og i spil med Sense3, og hvad det betyder for oplæsningen.  

Geigers vision er at studenten vil studere og udforske udtrykket, stemmen og 
diktionen, simultant med udforskningen af tekstforståelsen, disse to studier må ikke blive to 
adskilte, tekniske aktiviteter, men skal forløbe sideløbende som midler til at forbedre 
fremførelsen som en både implicit og instrumental værdi (Geiger 1963:5). Han mener at 
oplæsningen formentlig vil søge at videregive den særlige livlighed i objekter og følelse i fx ”my 
love is like a red, red rose” (Robert Byrns) implicit i gentagelsen af ”red”. Gentagelsen 
komprimerer den ekspressive betydning af linien. Vil man ændre fokus for opmærksomheden 
bare en smule, vil man se at i forsøget på at kommunikere en anden holdning i linien, påvirker 
vi lyd-mønstret i digtet. Lyden af vokaler, pauser og selvfølgelig tempo 

 
This is to say that, in reading so, the oral interpreter is communicating the sound-structure of 
or in the line. The exact expressive weight of the syllables and pausing are required because the 
meaning of the line requires just such a weightening. We only know accurately the sound-
system of a poem when it is charged with attitude and meaning, just as we only know fully the 
semantic system when it is charged with sound.  

Geiger 1963:45  
 

Vi kan ikke skelne meningen fra lyden af meningen, givet vores fortolkning i form af lyd, 
holdning og valg. 

Geiger forklarer (:31) at poesien har et uafhængigt aspekt af lyd ud over den vi 
anvender som en organisk del af meningen, sense, og han mener at prosa kan have varierende 
grad af samme ”lyd som betydningsfulde mønstre”, men det er ikke så fuldt og iboende som i 
poesi (:32). 

Geiger anlægger fremførerens synsvinkel når han belyser problemerne: 1) Den gode 
oplæsning bringer et digts lydstrukturer, men 2) fremføreren vil lægge vægt på at læsningen 
skal udtrykke tekstens holdninger og handlinger, at tekststykket har en dramatisk dimension. 
Dette kan få følsomme studerende, kritikere og digtere til at mene at der ikke findes en ”god 
fremførelse” og nogle digtere vil helst ikke have professionelle oplæsere til at fremføre deres 
digte, fordi det dramatiske tager over. I stedet fremfører de selv ”chanting” monotont og 
videregiver således kun lyd-strukturen, digtets sound-system (:32). Problemet i at ville væk fra 
en overdramatisering ved at underbetone lyd og holdning, er, siger Geiger, at fremførelsen 
altid vil videregive noget, også selvom det muligvis er en flad messen, måske hørt som at 
fremføreren keder sig, så er dét jo i særlig grad mening. Der er altså altid ”some expression of 
attitude”, og at læse for lyd uden mening er at gøre vold mod digtets lyd også, for der er altid 
mening (:33). 
                                                
3 ’Sense’ associerer meget passende til ”sansning”, som jeg i kapitel III og IV vil vise også har meget med meningsdannelse 
at gøre. Her skal blot i første omgang ekspliciteres at jeg anvender betegnelsen ’sense’ som ensbetydende med ’mening’ på 
dansk i situationel og tekstlig sammenhæng, og jeg anvender termen ’betydning’, der på engelsk anvendes som ’meaning’ når 
det drejer sig om generel leksikografisk, semantisk forståelse af ordenes henvisning. Forholdet tages op med Løgstrups 
terminologi: ordenes vidde og prægnans i kapitel III. 
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Dialogen i klassen er afprøvninger af de hørbare forestillinger, og de aktuelle, meningsgivende 
detaljer og nuancer. Bacon (1979) skriver at mundtlig fortolkning er uddannelse af sanserne. I 
fremførelsen arbejdes der med denne følte sansning: 

 
In our view, interpretation as an academic discipline may best be defined as the study of 
literature through the medium of oral performance where the medium is itself a process of defining. As a 
performing art, it is the actualization or realization of literature through its embodiment in the 
performer. In interpretation the performer is led, in a process of matching, through one of the 
most profoundly civilizing of all processes - the education of the senses, in the richest sense of 
the phrase - through the experience of literature. By “education of the senses” we do not mean 
indulgence in emotion. The senses are educated when they are made not only finely operative 
but also perceptive and are coordinated with taste and judgment. Sensory experience underlies 
all thought; 

Bacon 1979:6 
 

Derfor mener Bacon at læsere der skimmer, springer over og leder efter særlige ideer eller 
billeder (som afsøgning efter tema eller metaforik fx), ikke assimilerer hele tekster, men blot 
smager på dem. Sådan kan fortolkere ikke læse. De er nødt til at bringe teksten helt tæt på sig 
selv, genkalde sig minder, oversætte digtet i dem selv og dem selv i digtet. De må føres til 
følelser af disse auditive og synlige tegn (ord, bevægelser, toner, blikke) som dele af hele læse- 
og lytteprocessen. Akten af mundtlig fortolkning er en måde at ”gøre” objektiv, objektivere, 
teste akkuratessen af fortolkerens tiltag med digtet 

Mødet med den anden, matche otherness. 

Bacon giver forslag til hvordan der kan arbejdes for at få svar på fortolkeres basis-spørgsmål: 
How does a literary work feel when it speaks? Han finder at mundtlige fortolkere er nødt til at 
sætte sig i position med digtet for vi skal se og høre digtet i højere grad end vi skal se og høre 
fortolkeren (Bacon:xv). Lige fra udgangspunktet er fortolkeren ikke sig selv, men værket. 

Klassen skal ved dialogen lære at udvikle og videreudvikle digt og fortolker i processen 
af konstant skabelse: 
 

We shall look first at the body of the poem (what the interpreter wants to be), then at the 
interpreter (who wants to be the poem). This is not to say that our primary interest is the 
poem, for the two things together ultimately constitute our single interest; the ultimate goal 
can be achieved more completely by looking first at the poem rather than at the student. 

Bacon 1979:xvi 
 

Bacon præsenterer den direkte modsatte forestilling end sprogrigtigheds-tilgangen: Lærebøger 
og undervisning i mundtlighed i danskfaglig tradition har fokuseret på korrekt sprogbrug og at 
rette og korrigere fra en ydre instans (Jacobsen og Skyum-Nielsen 1996 fx). En 
”sprogrigtighedstilgang” for skabelse af vellyd for vores ”mundtlige ydelser”, der koncentrerede 
sig mere om smukt udtryk og korrekt sprogbrug end om veje til undersøgelse af hvordan 
indholdet blev formidlet adækvat i forhold til intentionen. Selvfølgelig skal delivery/actio 
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medtages, en tekst ingen kan høre eller som er svagt artikuleret er hverken fremført eller 
projiceret effektfuldt. Det er nødvendigt at arbejde bevidst med udtale, tryk og 
kropsholdninger, og selvfølgelig giver det mening at interessere sig for mennesket som et 
gestikulerende væsen, lyde, ord, bevægelser, men disse er tillæg til arbejdet, de er på ingen 
måde formålet med arbejdet og må ikke overtage pladsen som sådan. Kvaliteten af det orale 
håndværk er vigtig fordi instrumentet ’stemme’ er så fleksibelt og har et stort register, men 
ved at fokusere på fremføreren og ikke digtet, siger Bacon, opnår man ofte en fortolker der er 
mere optaget af sit instrument end af sin musik, og det kan give de forfærdeligste udtryk i 
’måder’, noget bliver leveret. Han nævner at nogle personality-oplæsere søger at vende alle 
digte mod deres egen krop, og så bliver alle digte ens. Det er ikke den slags kunstnere, Bacon 
er ude på at udvikle, for så stagnerer kunsten, også selvom disse personalities tjener gode 
penge.  

Derimod er ethvert rigtigt match af tekst og fremfører af unik kvalitet. 
 
I stedet opstiller Bacon øvelser og instruktioner til at blive i stand til at arbejde med egne 
erfaringer for at møde teksten og dennes erfaringer.  

Fortolkeren og digtet 

Poem      Reader 
Inner form <-----------------------> Inner form 
 
 
Outer form     Outer form 
 
Diagrammet (Bacon:37) foreslår fortolkeren at gå ind i arbejdet med at få overensstemmelse 
mellem de indre former, for sekundært at opnå overensstemmelse mellem de ydre. Studiet af 
overensstemmelse af tekstens indre med læserens indre i modsætning til studier af de ydre tegn 
på overensstemmelse svarer til Haugsteds skelnen mellem erfarings- og performativ tilstand. 
 Har fremføreren problemer med at publikum overskygger og forstyrrer nærheden 
mellem sig selv og teksten, bliver distraheret pga. nervøsitet, så er det til gengæld blot 
håndværk som fremføreren må og kan lære at håndtere: At overvinde denne distraktion via 
øvelse og faglig vejledning.  

Locus. Relationer mellem fortolker, tekst og tilhørere. 

Bacon (1979) introducerer til bevidsthed om forskellige placeringer, steder, loci, i arbejdet 
mellem fremfører, tekst og publikum. Teksten skal realiseres og aktualiseres. Han foreslår at 
øve at mærke materialet af døren, hvis døren går en smule op i teksten; at man, trods ubeskrevet, 
ser og mærker formen og tyngden af døren, og størrelsen af pigen der kommer ind gennem 
døråbningen, hendes temperament og tyngde/lethed, at øve at se for sig den blændende sol, en 
intens funklen etc. Fortolkeren skal undersøge teksten og materialisere for sit indre øje og med 
sin muskelspændings respons en åndeløs stilhed eller en tyngde af hede/varme. Bacon opfordrer til 
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at man ser scenen nede i, ikke den helt anden ende af rummet, men lidt bag midten af 
tilhørermængden for ikke at udelade nogen. Vender man blikket for langt bagude, føler 
tilhørerne trang til at se sig tilbage for at se med, en psykisk trang selvom alle ved at filmen ikke 
kører på bagvæggen. Fremføreren skal se detaljen, kigge op fra bogen, fylde rummet med 
floden og båden fra teksten. Man er nødt til at øve dette indtil man mener at scenen er sand og 
ikke længere kun eksisterer i ord. Man kan prøve at læse meget langsomt mens man øver sig, 
så opnår man tid til at se scenen. It is important not what you are doing but what you are 
watching (:15). 
 

Try very hard to keep from concentrating on the printed page; look at the page as you need to 
(you will not need to look at it as often as you think), but focus your attention out in the room. 
The effort to project what you are reading ought to produce a kind of tension between you and 
the place in the room where you are imagining the scene to be, almost as if a string were 
stretched taut between you and the projected poem. When that tension is lost, projection fails. 

  Bacon:19 
 

Det er svært og kræver øvelse at etablere den forbindelse mellem tekst og fremfører. Derfor 
er det godt at kunne teksten udenad, det frigør koncentration om arbejdet, og derfor er det 
vigtigt for indeværende arbejde at vi beskæftiger os med korte tekster. Et indledende 
tekstarbejde sker i udenadslæren, for allerede her betjener man sig af rytme, pauser, tonalitet 
og er altså i gang med at tolke og tage stilling til teksten. Noget andet er at det tager tid at 
matche. Fortolkningen skal have tid til at arbejde, musklerne at gentage, ørene at høre den 
meningsgivende betoning. 

Det er en svær opgave at fremføre tekster og få opnår at beherske kunsten til fulde. 
Der er lige så langt mellem fuldendte fortolkere som mellem fuldendte pianister og dansere, 
men alle kan lære af den aktive deltagelse, lover Bacon, i den litterære tekst krævet af ”kunsten 
at fortolke”. Vi kan lære af mindre end det perfekte og især af at deltage i forholdet mellem 
digt, tilhørere og en selv. 
 
Man kan arbejde formaliseret med flere aspekter af locus, placeringer i projiceringen. Her 
ligger tre oplagte skift i locus: 
 
1) i forholdet mellem fremfører og tilhørere. At projicere sit stof til publikum indebærer at 
placere det rumligt for publikum. Hvor ser fremføreren scenen udspille sig. Det må ikke blive 
en fastlåst fiksering af en enkelt plet gennem hele læsningen, men en flydende kontakt af 
energi, et punkt energien når frem til. 
 
2) forholdet mellem tekstens perspektiver. Dette aspekt involverer perspektiverne i teksten 
som der skiftes imellem. ’Hvorfra’ tales der, fra hvilket sted taler stemmen, hvornår foretager 
man skift mellem evt. stemmer, eller fortællerlag osv. Forskellige fortolkere vil foretage 
forskellige valg. Det er en god tekstnær øvelse at gøre sig bekendt med fortællerlagene. Bacon 
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foreslår at se det fortalte som et kamera der snart overskuer et helt scenarie, snart zoomer ind 
på detaljer i et ansigt, eller modstiller to i dialog, eller slører billeder. 
 

Literature (and hence the interpreter) is never static. Even long passages of description-which 
interpreters often read in a particularly ineffective, motionless way-have real vitality when they 
are well written, and to underestimate them is usually to kill a story or a novel. 

Bacon 1979:75 
 

3) forholdene i tid. Mens de første to aspekter involverer placering i rum, realt eller forestillet, 
er den tredje situeringen i tid, men involverer derfor stadig et skift i locus. Et skift i tid er et 
skift i sted, og det kan man lægge i fremførelsen, en pause, et temposkift eller simpelthen 
fysisk, visuelt ved en lille ændring i blikretning.  

Bacons punkt 4 drejer sig om at projicere en ændring i holdning i teksten, men det er 
svært at projicere rumligt, siger Bacon. Punkt 5 rådgiver om hvor man rent fysisk placerer sig i 
rummet. Det er svært at opnå tilstrækkelig intimitet i en gyserfortælling hvis man er placeret 
langt væk tilhørerne. 

Tensiveness/spænding  

Med vægt på Tension opererer Bacon med forestilling om fysisk bevægelighed. Han vil give 
forestillingen om stræk (strech), elastikker der strækkes og slappes. Der ligger spændings-
stræk, ophobning og afslappelse af energi mellem tekst og læser, til tilhørerne, den 
menneskelige krop er spænding, muskelspænding. Der ligger tekstlig spænding i forestilling 
om tvivl, i håb, i mening mod mening, i sproget mellem subjekt og verbum, og i modstillingen 
af versfødder. Der foregår således mange handlinger i relationer, og fortolkeren har til opgave 
at finde veje at få dem til at handle sammen, kropslige, rumlige, tidslige, verbale: At spænde 
energierne op og at udløse dem. 

Jo mere komplekst digtet er, des sværere er det at matche. Og som det kræver tid at 
vokse fysisk, kræver det også tid for læsningen at vokse frem, med et element af kreativitet. 
Helhed tager tid. Det tager tid at organisere følt sansning processuelt i ’undervejser’ 
’becommings’ og ’ongoings’ i kompleks udveksling, og netop derfor spiller tilhørerne så vigtig 
en rolle, de skal videreudvikle og finpudse udtrykket i konstante ’undervejser’ (se endvidere 
nedenfor s. 55). 

Respons og ”publikum” 

Angående dialogen om den fremførte tekst giver Bacon råd: Man skal være påpasselig med 
regler og hellere give ændringsforslag (:xvi). Det er bedre at sige, ”lad os se om...” i 
undersøgelse af afgrænsning, karakteristik og definition, end ”du må aldrig...”, som en 
begrænsning. Vigtigst er det altid at være responsiv, og responsiviteten er en del af rummet: 
tilhørerne, klassen, er af en særlig type. Bacon arbejder med ideen om de studerende der er 
interesserede i hele processen, fra poem på skrift til poem i mundtlig fortolkning ”The 
audience, then, is never left out in the classroom situation” (:xvi).  
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Behøver studiet af fortolkningen i klassen så at resultere i fremførelse for et andet og 
fremmed publikum, den passive beskuer i en offentlig fremførelse? Bacon tror det ikke, selvom 
den succesfulde læser bør kunne fremføre offentligt. Klassens fortolkning har et mål i sig selv, i 
klassserummet. Offentlig fremførelse er en anden sag, noget ud over studiet af matchingen 
mellem student og digt som distinkt værdifuld aspekt af sprog og litteratur. Offentlig 
fremførelse, The art of Interpretation, er en kunstform hvor publikum spiller en rolle, dette 
kommunikationsforhold mellem fremfører og publikum er indlejret i selve definitionen af 
kunstarten, som den indirekte henvendelse til et publikum og en fælles forestilling fortolkeren 
lægger frem, og derfor skal problematikken inddrages. Hvad er god fremførelse hvis den ikke 
er kommunikeret. For hvem, med hvilket mål. Her kommer vi til at inddrage den 
performative tilstand i højere grad, men det er ikke denne afhandlings opgave. 

Studier i sprogbrug 

Med Haugsteds argumentation i sin afhandling i 1999 for at en tydelig skelnen mellem formel 
og uformel mundtlighed ville styrke danskfaget og bevidstheden om mundtlighed, og med 
gymnasiereformens inddragelse af sociolingvistik og pragmatik i gymnasiets læreplan ser det nu 
ud til at tiden er blevet moden til at konkret undervisning i forberedt mundtlighed kan foregå 
sideløbende med et reelt studie af det uformelle talesprog i gymnasiets danskfag. Efter 
traditionen af ’sprogrigtighed’ har vi endelig fået ’studier i sprogbrug’ ind i danskfaget, og 
studiet af den formelle mundtlige genre, mundtlig fortolkning, kan blive en støtte for begge 
sider af sprogbrugsstudierne. Som ”ethnography of speaking” netop satte den æstetiske 
performance ind som studie og ville blande sprogvidenskabelige med folkloristiske 
interessesfærer, sådan er det også oplagt at benytte fremførelsens ”objektiverede identitet” når 
gymnasieundervisningen arbejder med sprogbrugsstudier. 

Den mundtlige fremførelse kan hjælpe sprogbrugsstudierne når Elf (2008) foreslår 
feltarbejde, elever iklædt båndoptager ude for at indsamle sprog, ude hos naboen eller 
bedstemoderen eller lokalpolitikeren for at blive lydhøre og få øje på både sig selv, hinandens 
og andre identiteter og kulturer, men Elf advarer samtidig om at man bør være varsom når 
man går tæt på hinandens sprog. Det er nemlig svært at undersøge sig selv og andre som 
objekter. Elf skriver: 
 

Man fornemmer hvem folk er, i dybere, eksistentiel forstand, især ved at høre deres stemme. 
Stemmen er afslørende for identiteten, stemmen siger i sig selv lige så meget som det der 
indholdsmæssigt bliver sagt. Øvelsen for eleverne er at kunne høre dette og redegøre for det, i 
sidste ende for at forstå deres egen tales potentiale bedre. Dette intime forhold mellem talens 
form og identitet skal man være opmærksom [på]når man underviser eksplicit i 
præsentationsgenren og generelt når man fører klasserumssamtale. Hvis man kritiserer 
elevers/klassekammerater tale, så kan det opfattes som en kritik af deres personlighed. At stille 
sig op i klassen som elev og tale er en følsom sag, og at tillade at andre giver kritik af sin tale er 
endnu mere følsomt. Det er måske derfor der er så mange stille piger. 

 Ibid.:19 
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...og drenge. Mit forslag til undervisning i mundtlig fremførelse tilbyder et neutralt 
studieobjekt, det er det kunsten kan: give Objektiveret identitet. Den objektiverede identitet 
er ikke en rolle, ikke en anden figur eller person som på teatret, men det er heller ikke en selv 
man har involveret eller egne meninger som i genren Mundtlig fremstilling. Den objektiverede 
identitet er den funktion vi kan studere i fællesskab i den æstetiske transaktion når vi træder 
ind i det æstetiske felt. Den er en vældig formel størrelse, deraf dens styrke. Vi behøver ikke 
først etablere et stort beredskab af viden om korrekt sprog, men kan studere og diskutere 
detaljer mens vi opdager og kategoriserer dem, for vi taler om fremstillede, lånte følelser, ikke 
hinandens personlighed. 

Et uvurderligt redskab til at udvikle lydhørhed for hinanden er transskriptionen. Det er 
vigtigt at fastholde den flygtige lyd og performance til et detaljeret nærstudie, og muligheden 
for at gentage og studere mundtlige udtryk ved gennemspilninger fra video og lydbånd har jo 
formet sprogvidenskaben de sidste hundrede år. En mulighed man nærmest ikke kan overdrive 
betydningen af. Og det giver også undervisning på lavere niveauer end universitet mulighed for 
at fastholde og studere dagligdagens tekst og tale, på ukompliceret måde. Vi er nødt til forme 
sproget tilbage til tekst igen til (fastholdt) tekst på papir for at kunne studere detaljerne. Derfor 
går jeg nu videre til anden del af den samlede bevægelse ”tekst -> fremførelse -> tekst”. 
 Når vi med fremførelsen kan bestemme ”hvilken tekst vi taler om” af de tekstlige 
muligheder, vinder vi den æstetiske detalje direkte og analogt med tolkningen af teksten. Vi 
bringes til at forhandle teksttolkningen pga. udtryk i detaljen.  

2.3. Fra fremførelse tilbage til ny tekst 

Performancetransskriptionen 

Mit forslag til notation af den poetiske fremførelse er inspireret af Elizabeth Fine (1994). Fine 
diskuterer problematikkerne med at oversætte adfærd, et menneskes ageren i tid, rum og 
kultur, til den todimensionale papirside.  

Mine ambitioner i afsøgningen af transskriptionsmetode var at den kunne inddrage hele 
fremførelsen i detaljerne af sproglige, parasproglige (supralingvistiske), mimiske og gestisk-
kinetiske træk. Det er for min del nødvendigt at supplere Fines udgave med semantiske, 
temporale og rytmiske effekter, og det viser jeg i næste kapitel. Den samlede opgave, der i sig 
selv ikke er mulig som andet end ideal, blev endvidere både forsimplet og uendelig meget mere 
kompliceret ved at jeg krævede af denne nye tekstform at den var mulig at udforme og læse for 
den almene læser og blive anvendelig på gymnasie- og bachelor-niveau som udgangspunkt.  
 Inden jeg fandt Fines tilgang på Northwestern University havde afsøgningen i Danmark 
ikke hjulpet mig. Sprogvidenskabernes transskriptionsmetoder har ofte det problem at de ikke 
giver umiddelbart læsbare tekster for andre end de eksperter der udskriver i samme kodeskrift. 
Fonetikkens beskæftigelse med lydlige aspekter, varianter af t’-udtale fx, foregår på et alt for 
detaljeret niveau, og denne videnskab opererer i særdeleshed med uforståelig kodeskrift for 
den almene læser. Fonetikkens interesse er heller ikke af rytmisk eller kunstnerisk art. Jeg 
overvejede at udvikle en transskription som et partitur hvis jeg kunne opfinde løsninger til at 
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notere semantiske og enkle fonologiske enheder. Et partitur med takter og tone ville dog også 
have tendens til at blive uigenkendelig som tekst. Jeg overvejede at udvikle et manuskript som 
scenekunsten anvender, men fandt at det ikke var tilstrækkeligt deskriptivt, kun løst 
instruerende. Men manuskript-forestillingen ville trods alt kunne inkorporere de rumlige og 
proxemiske angivelser som regibemærkninger, hvilken vej de udøvende går, hvordan de står 
eller gestikulerer osv.  

Jeg kunne så i stedet vende mig mod socialvidenskaberne og udskrive hvad Johannes 
Wagner4 har kaldt et indholdsmateriale, altså at interesse og fokus for transskriptionen er 
refererende indholdet i et transparent sprog. Vi er i alle videnskaberne interesseret i indholdet 
af vores data, blot skal vi definere indhold først. Jeg var interesseret i indhold, men ikke kun 
gengivet som talte sætninger der konventionelt var sat genkendeligt sammen så man kunne 
udlede funktionelt sprog og mening af dem. Poesi har sin styrke ved af og til også at være 
overraskende uigenkendeligt. Og nej, jeg skulle ikke gå i detaljer med hvordan udtalen af t’er 
placerede sig, men i høj grad i detaljen for hvordan intonation, betoninger og sætningstryk lå 
for at beskrive prosodien.  

Med Wagners udsagn voksede min opmærksomhed over for at transskriptionsmetoden 
for så vidt kunne tage alle mulige former, blot var det vigtigt at den skulle være reflekteret i 
forhold til og diskutere den fortolker-instans som notationen i sig selv er. En diskussion blandt 
sociolingvister og etnografer. 
  
Fines transskriptionstekst har sin styrke i at tage højde for både sproglige, lydlige, gestiske, 
kinetiske og spatiale forhold samtidig med at den er deskriptiv og reflekteret i forhold til hele 
opgaven. Den har sit udgangspunkt i ældre folkloristiks interesse for beskrivelsen af den 
opførte performance ”som den fandt sted”. Her er teksten ikke den skrevne litteratur, indholdet 
ikke kun udsigelsen af mening og lyden ikke fonetiske tegn, her er teksten en fremførelse i lyd, 
billede, rum, mening og krop, og indholdet det der står til forhandling, åbent i sin fortolkning 
af lige denne, ene performance i denne kontekst.  
 Fine er grundlæggende inspireret af Dell Hymes og blikket for kunstnerisk performance 
for et publikum når han foreslår arbejde i ”ethnography-of-speaking approach”: 
 

It can be maintained, indeed, that folklore is a special case of the ethnography-of-speaking 
approach. Whatever one’s view on that, my concern here is that folklore has a special 
contribution to make. The study of stylized genres in communicative events has a critical role 
to play because it can direct attention to essential features of language that are now neglected 
or misconceived in linguistic theory. 

        Hymes 1972:47 

 
Det er gengivelse af den særlige ”stiliserede genre i kommunikative hændelser” der skal udøves 
hver gang i sin særlige sammenhæng. Hymes finder at fokus i performance kan være det der 
kan samle disciplinerne, også uden at man er kommet en definition af performance i enighed 
                                                
4 Johannes Wagner ved ”Metodekursus” for ph.d.-studerende ved kursus ved Forskerskole Øst, Københavns Universitet 
2005. 
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nærmere, for det essentielle er at bevægelsen går fra fokus på teksten til fokus på den 
kommunikative hændelse. Tilgangen bliver kontekstuelt fokuseret når studiet af kommunikativ 
adfærd er af æstetisk, ekspressiv og stilistisk dimension, og når den vil beskrive hele 
fremførelsens organisering, både i sproggenrer og talemåder og i manifestationer af kulturens 
repertoire af handlinger. Hymes fordrer detaljeret præcision, men også helhedsoptik, 
gengivelse og fortolkning af konteksten for en fremførelse, opmærksomhed for deltagerne der 
er til stede og beskrivelse af rammen for den sociale og kulturelle hændelse.  

Fine forsøger med sin transskriptionstekst i videreførelse af denne opmærksomhed at 
være loyal over for både sprogvidenskabens tradition af detaljeret akkuratesse, over for 
erfaringer fra teateret såvel som hun har litteraturvidenskabelige genrehensyn og blik for 
fortælleranalytiske træk, og hun får den auditive side med, ud over de sproglige træk - hun får 
sågar den tonale variation med. Kunststykket, udført af Fine, er hendes udvælgelse af 
detaljeringsniveau for hver af disse nævnte discipliner så hun opnår at bygge et scenisk rum for 
læseren, med deltagere, og videregivet i erkendelse af at The textmaker har synsvinklen og 
fortællerpositionen. Her er altså tale om en slags forfatter som fortolkende instans og ikke om 
en objektiv overførelse til print. Fine opnår en deskriptiv opmærksomhed og giver deskriptiv 
transskribering fordi hun i selve udformningen peger på fortolkerinstansen. Fortolkeren er 
synlig, især i regi’en. Samtidig opretholder metoden, med stor sans for selve hændelsen, 
respekt for at selve fremførelsen er kunst, og at kunstneren gør mange valg i sit artistiske 
udtryk, bevidste som ubevidste.  

Udover at Fine diskuterer og dokumenterer tekstudførelse og tilgang, så skyldes min 
entusiasme i lige så høj grad at jeg begejstredes prompte ved hendes eksempel på en 
transskription. Hun har opretholdt det lettilgængelige i sin tekst. Sidste kapitel i Fines bog 
(Fine 1994) indeholder et eksempel på en transskription af en fremførelse udført af en af 
hendes studerende. En skål (toast) fra afrikansk-amerikansk mundtlig tradition. Det er en 
meget morsom, uhøjtidelig og selvironisk udførelse. Jeg kunne umiddelbart læse og forstå 
tonen i denne verbal art (engelsk) vha. Fines velskrevne tekst (se eksempel i bilag 3). 
  Fine vil ikke blande musiske elementer og noteringer ind i sin udskrift, det ville 
komplicere udskrifterne betydeligt, men hun medgiver at det kan være svært at sætte grænsen 
mellem musik og sprog, idet sangere og fortællere anvender samme vokale elementer (som 
rasp (skurren), falsetto, crescendo og betoning), eller sangere bryder af og går over i tale for at 
give noget eftertryk, mens fortællere slår over i sang eller refræner eller messen (Fine 
1994:7). 
 I kapitel III redegør jeg for de tilføjelser jeg vil give denne ny tekst. Tilføjelser der især 
har rytmiske hensyn.  

Æstetisk kommunikation i social og kulturel kontekst 

Fine udpeger forhold der skal gives ekstra opmærksomhed i registrering og udskrift af æstetisk 
kommunikation.  

Ideerne om ’framing’ og ’keying’ er fundamentale indgange til at identificere 
performance over for anden verbal adfærd. Fine (:60-70) viser tilbage til Gregory Batesons 
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(Bateson 1972) indsigter når hun definerer den æstetiske fremførelse. Batesons ideer er 
videreudviklet af Goffman, men jeg bliver hos Bateson fordi han for mit projekt har vist sig som 
fundamental for ideerne.  

Bateson (1904-1980) var i udgangspunktet antropolog, men undersøgte, beskrev og 
diskuterede gennem årtier psykologi, psykiatri, biologisk evolution og genetik, systemteori og 
økologi. Han beskrives som så tværfaglig at det kan være svært i de enkelte discipliner at få øje 
på hans arbejde og betydning (Hoffmeier 2002). Udviklingen efter hans død med kaosteori og 
nu seriøs forskning i bio-semiotik peger tilbage på Batesons arbejde 

Kernen i den performative tilgang ligger for det første i at den æstetiske fremførelse er 
en særlig form for kommunikation. I analysen af den er man ikke kun interesseret i meningen 
eller at omtale kontekst, som af en samtale, men lige så interesseret i hvordan det siges, 
formen. Kommunikationen her er ikke en en-strenget transport gennem et medium mellem 
afsender og modtager, men skal ses som en intra- og interaktiv proces (Fine 1984:58) af alle 
former for tegn. Framing, ideen om rammen for fremførelsen, kan vise hvordan vi indgår i 
Berleants æstetiske felt ganske intuitivt. 

Framingen kommer i stand fordi vi skelner mellem kortet og landskabet, kortet ligger 
fremme som af en anden kategori end baggrunden, det er psykologiske koncepter, der fysisk 
bedst kan illustreres med billedet i rammen over for tapetet, konteksten (Bateson 1972:180-
81).  
 Rammen er metakommunikation, og enhver besked der implicit eller eksplicit 
definerer rammen er i sin handling instruktion eller hjælp for modtageren til at forstå hvad der 
inkluderes i rammen. At bruge Batesons framing-perspektivering tilbyder nøgler for forståelsen 
af vores skelnen mellem beskeder. Jeg vender med Fine tilbage til Bateson nedenfor s.58.  
 Bauman (1977:10) understreger at der er mange former for framing og eksemplificerer 
med Austins How to Do Things with Words (Oxford University Press 1962:121): Insinuation: i 
hvilken det sagte ord skal fortolkes som havende en lukket og indirekte relation med meningen 
med ytringen; Spøg: det sagte skal fortolkes som værende ikke seriøst i meningen; Imitation: i 
hvilken måden for talen skal fortolkes som modelleret efter en anden person; Oversættelse: i 
hvilket det sagte skal fortolkes som ækvivalent med ord på et andet sprog eller en anden kode, 
og citation: i hvilken det sagte skal fortolkes som ord udtalt af en anden (disse punkter kan ses 
mere udførligt behandlet i afhandlingens kapitel IV med Løgstrup og Bachtin). Vigtigt lige her 
er at framingen er variabel, og vigtigt er det at bestemme dens forhold til egen kultur. Der vil, 
som Bauman fortsætter, altid ligge informationer om hvordan framingen skifter, og hvordan 
meddelelsen inkluderes inden for framningen. Bauman hævder at en liste over de fleste 
kulturelle beskeder for framing af en performance ret nemt kan opstilles: særlig kodning 
(poetisk sprog, arkaisme) figurativt sprog, parallelismer, særlige parasproglige karaktertræk 
(prosodiske særkender i poetisk form fx kraft, pauser), særlige formularer (”der var en gang...”), 
appel til traditionen (henvisning til tidligere praksis og endelig: fremførerens afskrivning af evner for 
performance. Den sidste finder jeg morsom, at afskrivning af evner for at fremføre er indikation 
og framing for fremførelse i sig selv. Det skal vi se eksempel på i analyserne af 
undervisningseksperimentet kap.IV. 
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Det er også evident at kende de sociale koder hvori hændelsen optræder for at få fuld 
forståelse for hvad den indeholder. I begrebet om hændelsen, kombineret med definitionen om 
at performance foregår i kommunikationsmodus, ender vi med et dynamisk og systemisk 
begreb om ”verbal art” der argumenterer imod en ren formalistisk tilgang. De mange 
muligheder for at give genre, deltagere, mål, fremstillinger og scener leder til den konklusion 
at en bestemt performance kun har mening i studiet af konteksten, forholdene i umiddelbare 
sociale, psykologiske og fysiske omgivelser. Derfor fører det også frem mod det tredje forhold, 
at en performance endvidere er både kulturspecifik, men også en krydskulturel variabel. I 
observationen af sociale og kulturelle baggrunde foreslår Fine med Browning and Hopper 
(Fine, note 34:67) at man, som Bacon ville (se side 49), varetager opmærksomheden og 
beskrivelsen af disse kontekster som værende ’undervejser’, skabelser, ’becomings’ eller 
interaktive systemer: 
 

Like other holistic strategies, the performance approach may suffer the same tendency to be 
pulled apart at the joints. Particularly, when one considers its interdisciplinary background 
(linguistics, anthropology, rhetoric, ethnography of speaking) it is easy to see how the various 
aims and methodologies of each discipline could subvert its holistic potential by recording only 
those elements of a performance useful for its particular line of research. Linguistists, for 
example, may tape-record a performance and then make a text which systematically describes 
certain features such as phonemes, allophones, suprasegmentals, or paralinguistic features. Or 
kineticists, following the linguistic approach used by Birdwhistell, might painstakingly note the 
kines, kinemes, and kinemorphs of a performer. Since so many behaviors occur in any given 
interchange, it is tempting to separate and record only certain discrete units, which can then be 
referred to the general gestalt of the performance in an effort to interpret their meaning. While 
the resultant texts function as scientific documents of certain code uses, such texts do not 
record the integral form of a performance. 

         Fine 1994:67 
 

Det er vigtigt i transskriptionen dels at give udtryk for helheden, men netop fordi en sådan 
helhed i deskriptiv detalje er en umulighed, må det ikke stivne i isolerede detaljer uden 
mening. Detaljer skal indlejres i relevant omgivelse så vidt muligt. 

Kilde og receptor 

Udfordringen i transskribering er selvfølgelig overhovedet at oversætte fra et medium til et 
andet, fra menneske i tid og rum (kildemedie) til hvid papirside (receptormedie). 
Oversætteren, tekstmageren, har et stort arbejde at gøre med at blive sig sin opgave, sin vinkel 
og sin manglende viden bevidst og skal være i stand til alligevel at give en både deskriptiv, men 
også formidlet tekst af en hel situation og menneskelig ageren i denne. 
 Fine kalder forskeren der står for transskriptionen for ’textmaker’. Jeg mener det er en 
klar betegnelse som jeg har svært ved at ændre til forfatter, fordi i kontinuumet mellem fiktion 
og nonfiktion befinder forfatteren sig længere mod fiktionen end tekstmager gør. Samtidig 
fremhæver tekstmager trods alt at en transskription udgår fra et handlende subjekt der kan 
skjule synsvinklerne, især for tekstmageren selv.  
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 Kildemediet er a. fremføreren i et tredimensionalt rum, i tid, i bevægelse, i et auditivt 
og taktilt felt, lugtesansen er også aktiv. Overfor står b. skriften som receptormedium med 
digitale og ikoniske projektioner som arbejdsredskaber.  

Analyse af medier 

Fines vinkel på tekstmagerens position er at tekstmageren som publikum har tre perspektiver 
som definerer og gør det muligt for hende at udvælge forslagene til en transskriptionsmetode: 
- Opmærksomhed for oversættelse mellem kildemedium som multidimensionel og 
multisensorisk over for et receptormedium der kun er visuelt. 
- Opmærksomhed for principperne for transskriptionen. 
- Klare principper for udfærdigelse af performancerapport og performancetransskription. 

Kildemedium 

Fremførelsen i publikums perspektiv opleves gennem fire kanaler: a) de auditive: sproglige og 
parasproglige, b) de visuelle kanaler: kinetiske, artefaktuelle og proxemiske, c) de taktile 
kanaler og d) de olfaktoriske. 

a og b er vigtigst at uddybe, det er dem der volder størst problemer i en oversættelse 
simpelthen fordi de er mest brugt i kommunikationen. 

a. Auditive kommunikationskanaler, sprog og parasprog 

Fine anvender Kenneth L. Pikes perspektiv på at dissekere de lag der ligger i sprogets 
kommunikative midler: Ifølge Pike er sprogets signaler ikke sammensat lineært, men lagret 
som et løg, med varierende lag af form ledsaget af lag af mening. I lagene af form, identificerer 
Pike to grupper, dem hvis organisation benytter sig af systematiske kontraster og dem, som 
benytter sig af gradvise forskelle. Lydene fx har et begrænset antal kontrastive typer, 
fonemerne, med et begrænset antal sekvenser. Engelsk intonation, gengiver hun Pike, har et 
begrænset antal systemiske kontraster i konturerne mellem fire relative toneniveauer, men 
stemme-kvalitet med sine varierende karakteristika ser ud til at være flydende (largely gradient) 
for det ser eksempelvis ikke ud til at der er nogen afgrænsning af grader af beskhed eller 
resonans. I lagene af systemiske kontraster finder Pike to undergrupper: en med lineær 
struktur og en med overordnende træk. I det lineære system er der fonemer, morfemer og 
ord. I det overordnende lag identificerer Pike systematiske kontraster af leksikal betoning, fire 
kontrastive tonehøjder, intonationskonturer med indre struktur og kontraster af rytme, pause 
og sætningsbetoning. Disse er prosodiske fonemer.  

Endvidere bliver den sproglige struktur modificeret af ekstrasproglige, mere gradvise 
træk som er vigtige informationer om talerens køn, alder, attitude mm. (Fine:115). Disse træk 
finder Fine mest systematisk forklaret af George L. Trager ved hans indførelse af termen 
’paralanguage’ (Fine:116): voice set, vocalizations og voice qualities som dele af paralanguage. 

Voice set er de fysiske og psykologiske karakteristika ved stemmen, køn, alder, 
kropsbygning, sundhed, og lokalitet. Vocalizations er lyde der ikke har strukturer i sproget, 
men som der tales igennem, latter, råben, gaben, hvisken etc., som er én kategori, og 
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modificerende intensitet, toneleje og lyde uden for egentlige sproglige mønstre som andre 
kategorier: ”uh uh” på engelsk har benægtende betydning, mens ”uh-huh” har bekræftende 
betydning. Eksemplet viser hvor vigtig både tydelig digital transformation og forklaringen er 
for læseren af transskriptionen! 

Den sidste form for parasproglige træk, voice qualities, modificerer både sprog og 
vokalisation: tonerækkevidden, stemmelæbekontrol, glottiskontrol, artikulation, rytme, 
resonans og tempo. Trager foreslår en tentativ udvikling for markering af disse varianter i 
parasproglige fænomener, og Fine pointerer at det er meget vigtigt at få disse parasproglige 
variationer med i transskriptionen, det kan være et uundværligt redskab til at adskille en 
”performance of verbal art” fra en almindelig beskrivelse eller parafrase. 

b. Visuelle kanaler: Kinesis, artefakter og spatiale forhold 

Her ligger det område der hidtil er dårligst beskrevet. Her findes, som Fine skriver, ikke et 
noteringssystem som IPA eller alfabetet til at beskrive hvad der foregår i området ud over det 
sproglige. Tendensen inden for folkloren har historisk set været at beskrive den visuelle del af 
fremførelsen, studiet af nonverbal kommunikation, som en del af kontekst i stedet for at finde 
en måde at håndtere det på i selve transskriptionen. Men da det ofte er i det ikke-sproglige, 
nonverbale, at kommunikation opstår, er det vitalt at finde et system der kan transformere 
adfærd til sprog og metaadfærd. Problemet for tekstmageren er forbundet med fortolkningen 
af meningen af nonverbale signaler. Især problematisk når man forsøger at beskrive formelle 
signaler i en performance så at de for læseren af transskriptionen skaber æstetisk transaktion i 
overensstemmelse med originalen (:118). 

Fine gennemgår nogle af de forslag for transskriptionsteknik der indtil hendes bog i 
1984 (1.udg.) har været udarbejdet. Hun mener overordnet at der har været to tendenser der 
har diskuteret indbyrdes: den strukturalistisk sproglige model og den naturalistiske 
observationsmodel. Den strukturalistiske tilgang (med Birdwhistell) forsøger at lagdele og 
detaljere på fuldstændig deskriptivt grundlag hvad kroppen gør i forhold til det verbale 
samtidige sprog og i forhold til alle andre elementer i enheder kaldet ’kine’, ’kinemorfer’, og 
’komplekse kinemorfer’. Fines hovedkritik er både at detaljeringsgraden kun giver 
fuldstændigt ulæselige udskrifter, men også at detaljerne deskriptivt stadig ikke giver mening i 
sig selv, men blot er detaljer, og kun når alle de øvrige sociale systemer der interagerer, også 
er analyseret, kan de give mening. Det er uproduktivt at nedfælde uendelige detaljer, og 
detaljerne ufortolket fortæller ikke om de er af betydelig art. Over for denne positivistiske 
tilgang stiller hun Wright og Parker (Fine:127) hvis forslag hun kalder for mere 
’intuitivistiske’, den naturalistiske model. Her opereres med to slags enheder: ’molare’ og 
’molekulare’. Molare enheder er handlinger i reglen med et mål og i reglen genkendte af 
personen der udfører dem, fx at binde en sko, løbe efter bussen, hilse flaget. Den molekulare 
enhed (jeg fastholder i min oversættelse fra engelsk ’molekular’ som skelnen fra den kemisk-
fysisk betegnelse molekylær) er her i forhold til den molare en underordnet del af handlingen: 
at hilse flaget i delbevægelser ville da være ”bøje albuen, strække fingrene mod tindingen, 
fiksere blikket”. Man kan på ingen måde generalisere over hvad der er molare, og hvad 
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molekulare handlinger, det kræver en konstant analyserende opmærksomhed delt mellem de 
to, fra den ene til den anden. Om ”at gribe en cykel og cykle hen ad gaden” er en molar eller 
molekular handling afhænger af resten af sammenhængen og evt. af beskrivelsen af hvordan 
man cykler hen ad gaden: hvis ”at gribe en cykel og cykle hen ad gaden” indgår i en 
sammenhæng hvor man kører til bageren efter brød, så er det en molekular handling. Hvis ”at 
gribe en cykel og cykle hen ad gaden” sker i hurtigt tempo og lige efter at kæresten har slået 
op, kan det være en molar handling og altså en tilkendegivelse af at beskeden i høj grad er 
modtaget og at en følelsesstorm har rejst sig, eller beskeden simpelthen er anerkendt som en 
adskillelse. Og stadig kan vi ikke være sikre på at tolke rigtigt. Helheden er ofte mere end 
summen af delene. 

Fines forslag til transskription er, som jeg vil vise i afsnittet for receptorkanalerne, at 
anerkende at problemet mellem beskrivelse og mening er uløseligt, og derfor bør vi bruge et 
almindeligt og forståeligt sprog i oversættelsen til at vise sammenhængene mellem sprog, 
kropslige bevægelser og intersubjektive fortolkninger og ikke forsøge at minimalisere os ud af 
kompleksiteten med tegn og symboler. En afventen og en tilbagevenden til helhed, kultur og 
baggrund ses her nødvendig med Fines omtalte forslag til at beskrive og forholde sig som til 
undervejser, becommings. 

Fine foreslår at skelne kommunikationen som Gregory Bateson i ”Problems in Cetacean 
and Other Mammalian Communication” (Bateson 1971:364), at skelne mellem analog og 
digital kommunikation: 
 Et eksempel på det som Bateson kalder pre-verbal pattedyrs kommunikation 
(Bateson:367) er hus-katten når den er sulten. Ved sin mjaven og sit kropssprog kommunikerer 
katten ikke ”mælk”, men snarere ”Afhængighed! Afhængighed!”. Katten taler i termer af 
mønstre og muligheder, og det er op til dig af tage det deduktive skridt at gætte hvad katten 
vil. Dette relationelle sprog fungerer analogt, Bateson kalder det µ-funktionen af sproget. Han 
eksemplificerer videre: Når en pige siger ”jeg elsker dig”, vil du altid lægge mere mærke til 
hendes øjne, mimik og krop end til hendes ord. Du forholder dig i relationen til pigen i det 
analoge system som er direkte forståeligt. Det store og nye i den menneskelige udvikling af 
sproget, siger Bateson, var ikke opdagelsen af abstrakter og generalisationer, men opdagelsen af 
hvordan man kunne være helt specifik om noget ud over forholdet til andre. Først var µ-
funktionen. 
 Den digitale kommunikation derimod er et antal helt konventionelle tegn, 5-tallet er 
ikke større end 3-tallet men begge blot arbitrære navne som man skal kende og have lært.  
 Parasproglige og kinetiske signaler er således mere begribelige mellem kulturer end 
sproglige signaler siger Bateson, men jeg må tilføje at der er en masse parasprog og gestik der 
er kulturelt bestemt. Det er komplekst. Alt det vi behøver at vide om et kulturelt fællesskab 
for at kunne kommunikere hensigtsmæssigt, er også et sanset, kropsligt beredskab, en kropslig 
erfaring og en tolkende instans. Mange vil med mig fx kunne genkalde sig oplevelsen første 
gang af ufortolkelig gestik i en anden kultur. Jeg selv stod i Mexico som helt ung: Trods mit 
dårlige spanske tydede jeg hurtigt at manden, ejeren af den store hacienda vi boede på, sagde 
”Kom her hen”, men hans hånd og hele arm vinkede ned mod jorden, ned foran ham selv, 
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modsat en nordisk vant bevægelse hvor håndfladen vender op og fingrene ”kroger” den man 
kalder på. Da haciendaejeren bemærkede min usikkerhed, smilede han og vinkede blot endnu 
mere energisk, med håndfladen og fingrene mod jorden. I forvirring over det jeg tolkede som 
modsatrettede budskaber, ængstedes jeg ved om jeg blev udsat for nedgørende ironi, men hans 
smil var oprigtigt. Min krop reagerede med lammelse - den anede ikke om den skulle bevæge 
sig frem eller tilbage. Heldigvis kom en tolk mig til hjælp, en dansker, der boede på 
haciendaen: ”Han mener at du skal komme over til ham, sådan gør man her”. Vi talte 
efterfølgende om at gestikken næsten betyder mere end ordene. ”Kom her hen”- gestikken i 
Mexico var et fremmed sprog for mig dengang, og det hjalp mig ikke at jeg forstod hvad han 
sagde. Vi er afhængige af de relationelle beskeder: Jeg forstod de digitale tegn: ”kom” på 
spansk, men reagerede i højere grad på den ”forkerte” gestik. 
 Vi skal nok i højere grad anse mexikansk gestik i mit eksempel for at være ikonicitet. 
Fine mener at Bateson udelukkende blot skriver ’analog’ for ikonicitet. Jeg mener at vi bør 
skelne fordi vi ellers mangler at redegøre for et niveau i vores behandling af informationerne til 
print. For kattens udtryk er ikke ikonicitet, det ligner ikke på nogen måde mælk eller mad det 
den gør. Jeg vender tilbage til diskussion af ikonicitet over for analogt niveau i kap.III. 

Artifactuelle og proxemiske kanaler 

Forhold omkring objekter der er med i fremførelsen, artefakter, og rumlige forhold for 
fremførelsen er ikke så vel dokumenterede og diskuterede som de netop behandlede kanaler. 
Fine henviser til E.T. Hall (1973) som tidligt var interesseret. 
 Artefakter der indgår som en del af en fremførelse skal nævnes og beskrives i 
transskriptionen, det inkluderer beklædning o.lign. Genstande der kan have fået betydning for 
publikum uden at det var iværksat fra performerens side, bør også beskrives. Det kan være 
vigtigt for en analyse af fremførelsens handlingsforløb og modtagelse.  
 Proxemiske/spatiale/afstandsmæssige forhold har endvidere betydning for 
kommunikationen. Fine (med Hall) foreslår at man som tekstmager kan inddele forholdene så 
de er til at beskrive: som ’fixed-featured space’, semi-fixed featured’ og ’informal space’.  
 I fixed-featured-kategorien har rummet særlig funktion, man sover fx ikke i køkkenet 
og holder sjældent tale i soveværelset. Nogle performances hænger sammen med strengt 
fikserede rum, kirker, teatre o. lign.  
 Det semi-fikserede rum har at gøre med hvordan rummet er indrettet. Står stolene så 
alle ansigter kan se i én retning, eller står de i en cirkel så det er oplagt at respondere på 
hinanden. Hall beskriver spatiale arrangementer som sociopetale, der lægger op til interaktion, 
og som sociofugale hvis de forhindrer interaktion. 
 Den sidste kategori, informal space, beskæftiger sig med hvorvidt afstanden mellem 
deltagerne er i overensstemmelse med kulturelle og uskrevne regler. Euro-amerikanske 
afstandsregler er således fx at hvis man er under 30 cm fra hinanden er det afstanden for 
brydning, elskov, trøst og beskyttelse. Op til en god meter er berøring mulig, og derfor kan 
personligt involverede parter opholde sig i den afstand. Forretningsforbindelser ser vi gerne i 
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en forhandling imellem den gode meter og tre meter, men afstande derover svarer mere til en 
offentlig tale, osv. 

c. Taktile og d. olfaktoriske kommunikationskanaler 

Selvom berøringer og lugte betyder meget for social interaktion, påpeger Fine at disse kanaler 
ikke er meget anvendt i den vestlige verden som dele af performances. Med undtagelse måske 
af røgelse i religiøse ceremonier.  
 Fine arbejder kun med de konventionelle fem sanser. Jeg må derfor indskyde at 
betydningen af at være et ”aktiveret publikum” i høj grad (også) handler om proprioceptive 
(fornemmelse af egen krop) og kinæstetiske sansninger (fornemmelsen af egen krops 
bevægelser og forhold til omgivelser), men jeg må i mangel på plads nøjes med at henvise til 
Maxime Sheets-Johnstone (1999) store arbejde for at vise vores kropslige viden.  
 Fine konkluderer dog meget vigtigt at selvom alle disse kilde-kanaler er analytisk 
adskilte, og der ofte ikke er noget at notere sig på fx taktilt og olfaktorisk niveau, så fungerer 
alle sanserne simultant, og den ene sans kan modificere den anden.  Helheden er igen større 
end summen af delene, og derfor skal man være opmærksom som tekstmager på hvordan 
delene interagerer. 

Receptor medium: Skrift/Print 

Inden jeg gør rede for selve transskriptionens principper, må jeg forklare hvilke distinktioner 
principperne bevæger sig inden for.  
 Først forklarer Fine hvorfor hun opererer med ’projektions’ (engelsk) når hun 
oversætter et multikanal-medium til den skrevne linie: Siden der er forsøgt så mange måder at 
rapportere en performance, fra fotografier, over naturligt sprog og til alfabetiske symboler, 
synes hun at termerne notation, deskription og transskription ikke antyder tilstrækkeligt hele 
kategorien af påfund man kunne vælge at skrive med. Projektion (dansk:projicering) derimod 
peger både på det fænomen som bliver rapporteret og på reglerne for transformationen der 
styrer projiceringen (Fine:134). Hun lader Umberto Eco definere sin brug af projicering: 
“Thus, given a content-type that is in some way cognizable, its pertinent features must be 
’projected’ into a given expression continuum by means of certain transformational rules” 
(Eco:A Theory of Semiotics, 1976)(Fine:134), og Fine fortsætter 
  

I like the emphasis projection places upon the rules of transformation because a reader’s ability 
to learn these rules marks the success or failure of a text in facilitating an equivalent aesthetic 
transaction. For example, in order to pronounce a word correctly, we need a minimal 
knowledge of the rules governing the transformation of letters into sounds. Similarly, to read 
the special kinesic or paralinguistic notations, we must know how the symbols translate into 
sound or action. 

Fine 1994:135 
 

Fine gør med sin forklaring på projicering dermed klart at den oversættelse hun foretager i 
realiteten ikke er mulig, kun kan det udføres ”så godt som muligt”, og 
fortolknings/beskrivelses - problematikken ligger hele tiden i processen, såvel i tekstmagerens 
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valg som for læseren af projiceringerne. Jeg fastholder dog termen transskription, idet jeg ikke 
finder at termen projicering på dansk hjælper til at synliggøre problematikken yderligere. På 
dansk ville Fremførelsesprojektion eller -projicering heller ikke fremme den umiddelbare 
sammenhæng med andre videnskabers transskription. Transskriptions-politisk søger jeg dog at 
gøre som Fine foreslår i opmærksomhed for detaljer og helhed. 

Digitale projektioner 

Til den digitale kategori af tegn lægger sig tre underkategorier: 1) naturlig sprog-deskription, 
2) analfabetisk notation, og 3) alfabetisk notation.  
ad.1) Den naturlige sprog-projektion er det skriftsprog vi kender og bruger dagligt til at 
udveksle tekstlig direkte tale og information. Det naturlige sprog har muligheder for at gengive 
anderledes udtaler eller bemærkelsesværdige måder hvis tekstmageren sætter sig for at imitere 
troværdigt det der siges. Med naturligt sprog mener hun at gengive i konventionel alfabetisk 
skrift både hvad der siges, og i forklaringer hvad der foregår, og hvilke gestus performeren 
anvender imens. Blot er det vigtigt at der overhovedet ikke er tvivl om hvad der er primær 
tale, og hvad der sekundær forklaring. Den sekundære tekst skal give et hvordan af alt hvad 
subjektet foretager sig. Hvordan i aktion indeholder molekulare detaljer der adskiller stilen i 
handlingerne. Således taler Fine for at anvende litterær dialekt, som vi i Danmark kender fra fx 
Johannes V. Jensens Himmerlands dialekt. Hun argumenterer mod at omskrivninger af normal 
stavemåde altid vil foregå etnocentrisk og udstille socialt udsatte grupper eller undertrykte 
gruppers udtale. I anerkendelse af at vores skriftlige sprog er udtryk for konventionel stavning i 
højere grad end at være udtryk for bedrestillede (skrivendes) gruppers rette udtale, påpeger 
Fine hvordan mange afrikansk-amerikanske forfattere meget malende staver deres eget 
gruppesprog: 
  

Not only scholars, but Black writers use literary dialect to represent Black speech patterns. And 
this conscious choice to represent Black speech comes not out of any devaluation, but from 
positive pride in their culture, or simply a desire to capture the sounds and rhythms of Black 
speech… […]…gonna, li’l, or yo to attempts to represent intonation and emphasis through 
typography, as in “looooken so cooool” or “aint gonna let no in/junction turn me round” or “yo 
mom ahh yo maaa yo mommmmmmmmmmUHma.” (Note 71) 

 Fine 1994:139 
 

I denne argumentation finder jeg at Fine tager konsekvensen af at arbejde med æstetiske 
udtryk, og projicere til æstetiske udtryk. Det er meget befriende og tiltalende ikke at 
teknificere de bevidste valg en performer foretager, men netop stadig at lade dem være synlige 
og vise graden af æstetisk bevidsthed fra performerens side, samtidig med at alle kan læse med 
og få en æstetisk oplevelse. 
 
ad.2) Den analfabetiske projektion består af tegn, ofte forkortede beskrivelser som en kemisk 
formel er det. HH for højre hånd fx over for VH for venstre hånd. Det er nu ikke meget Fine 
selv anvender denne form for angivelse, sikkert fordi det er for krævende i abstraktion:  
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The following analphabetic notation represents a typical male American cigarette grasp in 
which the right and is ”holding cigarette with 2,3,4,5 crooked and the cigarette held between 
joint b of fingers 3 and 3:R/12bo3b3c. 

Fine:142 
 

Hun kritiserer jo også åbenlyst Birdwhistell, som dette stammer fra, for at udføre meningsløs 
detaljering. Performativ aritmetik kunne man kalde det. 
 
3) Alfabetisk projicering er separate symboler der arbitrært refererer til hver deres 
klassificerede segment. Her, siger Fine, er der ofte brug for at forøge vores alfabets symboler, 
og det kan vi gøre med kursiveringer, hævet eller sænket skrift, bogstaver fra andre alfabeter 
(Batesons µ-funktion) osv. Det mest anvendte af folklorister system er IPA systemet der jo 
netop er anvendeligt fordi det har ét separat tegn pr. lyd, men også graden af betoninger fx, 1 
for lavest og 4 for kraftigste betoning er inden for et alfabetisk, arbitrært system, såvel som 
musikalske notationer til angivelse af parasproglige tegn for rytme, betoninger og lydstyrke er 
det. Med hævet og sænket skrift mener jeg dog at vi nærmer os ikonicitet. 

Ikoniske projektioner 

Anvendelsen af naturlige sprogprojiceringer og den enkle anvendelse af ikoniske tegn, er det 
der giver Fines metode dens styrke. Ikoniske tegn ligner på en eller anden måde deres referent. 
Den tilsyneladende lighed bør dog stadig forklares i notationssystemet, for ligheden kan være 
svag. Problemet er at det kan være svært at visualisere auditive fænomener, det er lidt 
nemmere med kinetiske fænomener da de er visuelle allerede. 
 

Iconic symbols are frequently used in paralinguistic and kinetic projections. Perhaps one of the 
most common iconic signs to indicate time relationships is the use of blank space between lines 
or words, with the amount of blank space varying in proportion to the amount of pause 
between words or lines. This type of icon is based on analogy and utilizes the principle of 
scanning 

Fine 1994:144 
 

Fine forlænger dette i konklusionen om kommunikationskanalerne: at netop disse tilvante 
konventioner af tid og rum på papir også anvendes som metakommunikation, de giver læseren 
genreangivelser for hvad de kan forvente at læse. Denne diskussion tager jeg som nævnt op 
omkring versifikation i kap.III. 
 Forskere har brugt piktogramlignende tegn for smil og   
fx, eller små øjne der kigger den ene eller anden vej, men Fine går ikke i sådanne detaljer i sin 
udskrift. Kalder man sådanne detaljer for molekulare handlinger så vil de i Fines definition 
alligevel behøve deres molare sammenhæng, deres hvordan skal forklares i deres hvorfor, dvs. 
under alle omstændigheder også nævnes i sidekommentarer, og derfor må man overveje deres 
anvendelighed hver gang. 
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Principperne for oversættelse af performance 

Fine foreslår efter redegørelse for disse definitioner og forbehold til sidst en måde at oversætte 
en fremførelse i sin helhed til den hvide papirside. Man kan ikke generalisere og give én 
opskrift og én universel oversættelse fordi den skal krydse medium, kultur og sprog, og fordi 
hver enkelt performance altid vil præsentere forskellige problemer og krav til oversættelsen. 
 
Kodeordet er overensstemmelse mellem performance og oversættelse, og som hun 
opsummerer: 
 

In identifying the four characteristics of an adequate text, we found that the chief difficulty lies 
in conveying the original form of the performance without sacrificing the audience’s ability to 
comprehend it sense and spirit. 

 Fine 1994:149 
 

Fine forsøger at opstille forslag til den politik man som tekstmager, udsat i det frie rum af 
muligheder og hensyn, bør holde sig for øje i udførelse af både performance rapport og 
transskription. I sin projiceringspolitik er der fire poler tekstmageren kan bevæge sig mellem: I 
et kontinuum mellem Formel og Dynamisk Overensstemmelse i gengivelsen, og i et 
kontinuum mellem Analytisk og Perceptuel Overensstemmelse. 

Formel kontra dynamisk overensstemmelse 

Ved en formel overensstemmelse mellem performance og transskription søger tekstmageren at 
give forståelse for vaner og udtryk fra kildens kultur som en bogstavelig reproduktion af 
idiomer. Politisk er denne transskription deskriptiv i sin målsætning, poesi oversættes med 
poesi, sætninger med sætninger, begreber med begreber, og det er meddelelsen i sig selv i 
form som i indhold der er vigtig. Tekstmageren vil forsøge at finde ”corresponding receptor 
words” (Fine 1994:150) i gengivelsen, og altså hele tiden skulle overveje og sammenligne 
hvordan modtager-kulturens meddelelser svarer overens med kildekulturens, i akkuratesse og 
korrekthed. Det kan føre til sideløbende noter med en fri oversættelse af et eventyr fx ved 
siden af den strengt deskriptive projicering for overhovedet at kunne give mening for 
receptorkulturens medlemmer. 
 Den dynamiske tilgang søger i højere grad at relatere handlinger og optræden til 
receptor-kulturen, så oversættelsen og indholdet bliver relevant for denne kultur: ”thats just 
the way we would say it!” (Fine 151). Denne tilgang søger i lige så høj grad som at gengive, 
også at forklare og hjælpe til en forståelse for publikum/læser. Dermed må gives køb på det 
deskriptive i varierende grad, metoden bliver mere fortolkende. Fine skriver at vi som 
tekstmagere kan bevæge os i dette kontinuum, i forhold til mulighederne der gives i 
situationen.  
 

Since a major concern among performance-centered folklorists is to discover the culturally 
unique styles of performance in distinct groups, this goal can hardly be served through texts 
which substitute functional equivalents, or omit elements which are foreign to the receptor 
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culture’s canons of taste. Yet the formal-equivalence orientation can result in obscure literalism 
if the text maker forgets the goals of making sense, conveying the spirit and manner of the 
original, achieving a natural and easy form, and striving for an equivalent response. 

Ibi.:152 
 

Fine er generelt moderat i sine valg, også her: hun foretrækker formel tilgang med 
modifikationer. Det er generelt hendes svar på de svære valg, at være moderat mål-orienteret 
og funktionalistisk i metoderne.  

Da hun endvidere genkender mindst to måder at udskrive formel-metodisk, opstiller 
hun et andet kontinuum: 

Analytisk og perceptuel overensstemmelse 

Også mellem disse poler, analytisk kontra perceptuel politik, forholder Fine sig moderat, men 
er tilhænger af den perceptuelle tilgang. Den analytiske er for dissekerende i forsøget på at dele 
oplevelsen ind i performance-dele og notationsniveauer: phonetisk, paralingvistisk og med 
Birdwhistells måde også et kinetisk niveau i alfabetisk notation. Den perceptuelle metode vil ud 
over det analytiske niveau og videregive perceptuelle/sansede kvaliteter, opfattet af deltagerne 
i den æstetiske transaktion. Det der gribes af mening. For hvordan analyserer vi lethed eller 
blødhed? Hvor kraftig er kraftig lyd? Hvornår er en stilhed dyb? Og hvordan skal vi videregive 
om publikum ler åbent og højlydt, eller at de morer sig generelt mildt. Fine mener at vi kan 
skelne disse dele, vi kan godt videregive denne dobbelte binding til en deskriptiv og samtidig 
intuitiv projicering ved at fastholde en perceptuel tilgang, men gennemløbe analytiske 
procedurer. E.D.Hirsch Jr. foreslår ’corrigible schemata’, et udtryk fra Piaget, som Fine finder 
anvendelig  til at udforme perceptuel oversættelse. 

Med Skema mener Hirsch hypoteser, genrer eller typificeringer i vores møde med 
fænomener (Fine 1994:156). Modellen fungerer i overensstemmelse med den hermeneutiske 
cirkel: ”emphasis and preunderstanding” der involverer selv-korrektion og validering i en 
løbende proces når nye fænomener mødes af forventninger og forudsigelser, og disse enten 
bliver bekræftede eller revideret:  
 

This ”making-matching, constructive-corrective process” inheres in all aspects of verbal 
interpretation and thought, argues Hirsch. The universality of corrigible schemata suggests 
that “the process of understanding is itself a process of validation.” 

 Fine 1994:156 (Fines kursiv) 

 
I gentagne gennemløb at afprøve og gennemspille data for forskellige niveauer. Det giver også 
en overskuelig systematik og nødvendig arbejdsproces mens man arbejder med data: for 
positioner fx, næste gang for hænder og armes gestik, og det er godt at fremføre og revidere 
transskriptionen selv og at få andre til det. 
 

Through performing the text and having others perform it, the textmaker can learn if his or 
her translation makes sense, conveys the spirit and manner of the original, has a natural and 
easy form, and produces a similar aesthetic transaction. 
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Fine 1994:157 
 

Igen: Fremgangsmåden er overordnet set en forsigtig tilnærmelse af undervejser. 

Performance-rapporten 

Den performance-centrerede tekst består som nævnt også af en performance-rapport med 
beskrivelse af situation, kultur og fremførelsens forhold til egen kultur. Det er vigtigt at klæde 
læserne på med forståelse for de æstetiske konventioner for lige præcis denne performance før 
de konfronteres med transskriptionen. Rapporten skal kunne reguleres og tilpasses til 
receptormediummet. Når Fine foreslår Hymes’ metode for rapport-skrivningen er det fordi 
tilgangen ligner Aristoteles retoriske topoi  
 

They [rhetorical topoi, or topics] (TH) can serve to remind the textmaker of those significant 
dimensions of the performance event to observe. 

:158 
 

Det gælder den fysiske opsætning, det gælder årstiden hvis relevant, eller lokale, eller 
arrangementets størrelse og hvordan lokaliteterne udnyttes. Var performeren interesseret i at 
blive hurtig færdig og få det overstået, eller stod han eller hun og udfyldte scenen og ville 
underholde? Hvordan var stemningen blandt deltagerne? At kunne navigere og forklare den 
psykologiske scene er en del af at være bekendt med den kultur det foregår i. 
  Rapportering af detaljer om deltagerne skal indføres. Da tekstmageren er én blandt 
publikum, må også dennes og alle andre interaktioner og forhold beskrives. Beskrivelse af 
deltagernes alder, køn, uddannelse og relationer med hinanden. Endvidere oplysninger om 
hvordan performeren lærte historien, og hvad performeren finder vigtigt for denne 
performance, samt performerens kendskab til traditionen. Hvordan fremtræder performeren 
fysisk, og hvordan er stemmebrugen normalt, ligesom brug af artefakter er vigtige for at 
læseren kan se scenen for sig, fotografier kan vise disse detaljer. 

Gennem interview med deltagerne kan tekstmageren rapportere om både de almene 
og evt. private mål og formål som fremførelsen tjener. Der kan være vigtige noter eller nøgler 
til afkodning af det der foregår. Lyder rytmen som noget vi kan beskrive, eller stemmebrugen 
som noget receptor-kulturen bør have sammenlignende billeder af fra egen kultur for at forstå 
betydningen. Særlige skikke skal med eller normer i kildekulturen, de koder, slang osv. man 
som tekstmager kan få med og forstår at videregive. Koder som forklarer til hvilken genre 
kildekulturen selv forstår denne performance.  

Det kunne være reglerne til en Poetry Slam konkurrence fx. 
Og så er oversættelsesnøglerne, key to projections, for den abstrakte gengivelse af en 

fremførelse selvfølgelig en nødvendighed. 
 
Jeg går ikke yderligere i detaljer for råd fra Fine omkring transskription, kun vil jeg nævne 
hendes cadeau til den subjektive perception og sansning når hun påpeger at tekstmageren er 
nødt til at opleve fremførelsen fordi man som tekstmager er publikum, og publikum er en del 
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af værket. Man kan ikke videregive den æstetiske erfaring hvis ikke man har erfaret 
fremførelsen som den kunst den er. Uden erfaringen kan man ikke arbejde sig igennem alle de 
senere gennemgange af videoen, fordi man ikke er klar over hvilken æstetisk oplevelse man 
skal stræbe efter at give indtryk af.  
 Dermed fremhæver og objektiverer hun den personlige æstetiske oplevelse som et 
anvendeligt videnskabeligt redskab, fordi oplevelsen her er objektgjort som videre studie, fordi 
den er bevidst og reflekteret, og fordi den er behørigt beskrevet og diskuteret.  

2.4. Sammenfatning af kapitel II 

I det æstetiske felt kan fire roller indtages, kunstværket, kunstneren, fremføreren og 
tilhørerne. De indgår i perceptuelt et felt for dannelse af den æstetiske transaktion. Den 
biologiske basis for tilhøreren er fundamental for at opleve den så at sige første prototypiske 
rejse som kunstneren har gjort i feltet. Fundamentalt er det også at værket altid vil være 
performet, mere eller mindre bevidst, mere eller mindre som præsenteret kunst. 
 Berleant beskriver den æstetiske erfaring som kontekstuel og primær, umiddelbar, 
kvalitativ, sensorisk, præ-analytisk og præ-kognitiv, og han skelner endvidere mellem at 
opfatte, at værdsætte og at forstå kunst. Når vi i højere grad skelner disse og lærer at 
præsentere værket, at opfatte og værdsætte kunsten før vi reflekterer over kunsten 
intellektuelt, så erfarer vi mere, især om hvordan vi kan være i livet, se græs fx.  

Kunsten ér, heri ligger dens pædagogiske potentiale. I undervisningsforslaget skal vi 
derfor arbejde med Den objektiverede identitet til studie af sprogbrug og kultur. 
Arbejdet skal foregå i erfaringstilstand som afprøvninger, eksperimenter, af lyd af mening 
(sound and sense), og Den mundtlige fortolker arbejder på, sammen med tilhørerne, at matche 
digtet. Hvordan lyder et litterært værk når det føler? Konkret skal man tage udgangspunkt i 
den dramatiske analyse: hvem taler? Og man kan arbejde med skift i locus når tekstens scene skal 
projiceres for tilhørerne. 
 For at kunne fastholde og diskutere en fremførelse og opøve lydhørhed i klassen skal 
man kunne udarbejde en anvendelig transskription. Forslaget til transskription varetager 
interesse for læsbarhed og kan i almindeligt skriftsprog gengive fine detaljer lydligt, gestisk, 
kinetisk og spatialt. Forståelse for fremførelsens kontekst og brug i egen kultur er vigtig. 
Hvordan framer kulturen selv fremførelsen? 

Tekstmageren der udarbejder performancerapport og -transskription må arbejde i 
undervejser, lade sig føre af en pendlen mellem beskrivelse og tolkning for at finde adækvat 
redskab.  

Transskriptionen skal gengive auditivt sprog og parasproglige informationer. Visuelt 
foreslår Fine De molekulare enheders detalje der må suppleres af deres mening og hensigt ved 
De molare enheders forklaring, detaljer kan sjældent stå alene. Handlingerne vil behøve 
udlægning. 

Transskriptionen kan anvende digitale projiceringer: naturlig, alfabetisk og analfabetiske 
notering, bruge æstetiske, mmmmmmm, og ikoniske projiceringer, munde der smiler, men 
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også digtes ’blank space’ mellem linjerne i en typisk sammenhæng mellem temporal og rumlig 
angivelse er koder som læsere via skriftkulturer er vant til og forstår. 

Transskriptionspolitisk er Fine moderat i sin præference for formal-intuitiv tilgang med 
både detaljeret akkuratesse og perciperet oplevelse som jævnbyrdige for tekstmagerens 
fortolkning. 
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KAPITEL III 

POESI. SPROG OG RYTME 

Dette kapitel diskuterer det materiale vi skal notere i transskriptionen, såvel som det materiale 
vi arbejder med i fremførelsen, den talte litteratur. Altså er forholdet mellem skrift og tale i 
fokus, i praksis diskuteret i det poetiske kunstværk med versifikationsforskningen som 
indgangsvinkel. Jeg redegør for Larsson/Curetons teorier om de fire temporale bevægelser, 
modstiller teorien relevante indsigelser og supplerer den sprogfilosofisk før jeg redegør for mit 
eget forslag til rytmisk-semantisk læsning. Kapitlet er den inderste æske i æskesystemet med 
undersøgelse af det sproglige materiale, og kapitlet giver basis og supplement til udarbejdelse af 
transskriptioner og analyser af undervisningseksperimentet i kapitel IV. 
 
En af eleverne i casen skrev i en stil efterfølgende eksperimentet: 
  
Puls er svært at definere. Hvert individ har sin egen rytme, livet har en, og verdenen har en. 
Man kan godt forestille sig en rytme uden melodi eller tale, mens det modsatte er utænkeligt. 

”Nina”, 1.g., afslutning på skriftlig opgave om 
Christians Dorphs digt uden titel ’det sker bare...’ fra Kontinuum, 1995 

 

Tone uden rytme, uden sekvensinddelinger og pauser er en ensformig masse, måske endda lidt 
irriterende i længden fordi den manglende rytme tager forventningen om skift, fx blot 
toneskift, ud af vores oplevelse. Kan vi ikke forudsige blot en lille smule hvornår et skift vil 
komme, og det er rytme og rytmefornemmelse der sørger for det, kan en mere kaotisk 
fornemmelse tage over. Hvis toner og lyde ikke skilles, skelnes og varieres i kraft og dynamik, 
er det for sprogets vedkommende ikke meningsgivende sprog længere, hvorimod vi som Nina 
slår fast, godt vil kunne forstå sprog hvis det beholder rytmen uden tonal variation1. Det ville 
lyde som robottale. Rytme er grundlag som primære bevægelser, livets bevægelser i og med at 
vi er levende skabninger (Sheets-Johnstone 1999), såvel som rytme er grundlaget for sprogets 
bevægelser.  
 
Sprogets materie er lyd og skrift. Liv, betydning og intention opstår når denne materie formes 
vha. bevægelser. Vi skal altså have materien sekvensinddelt først og fremmest, det er én af 
sprogets rytmiske bevægelser; vi skal have dynamikken lagt i sproget, det foregår med andre 
bevægelser, og her begynder tonaliteten at blande sig og blive del af rytmen, den tonale 
bevægelse kommer så at sige til af sig delv, som en hovedbestanddel af rytme. Det gælder for 
talt sprog såvel som skriftsprog. Vi kan ikke forstå hinanden uden ophold, segmentering, 
betoninger af vigtige elementer, temposkift og tonal variation. Vi gebærder os i forhold til 
bevægelser og rytmer, både kropsligt og lydligt når vi kommunikerer, og det kan ikke 
beskrives vha. grammatik og pragmatik som ellers informerer om regler og funktioner i 

                                                 
1 Blot et tankeeksperiment, da rytme også dannes vha. tonaliteten. Det vender jeg tilbage til. 
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sproget. For at gøre sproget levende imellem os må vi tilføre formgivningen, for bevægelserne 
kvalificerer sproget meningsgivende overhovedet. Med dette kapitel vil jeg vise 
versifikationsforskningens bidrag til forståelse af vores sprogdannelse.  
 
Cureton har påvist fire temporaliteter, tidslige kompetencer, og Larsson kalder dem 
bevægelser. Cureton tilspørger direkte poesipædagogikken om han med sin bog kan medvirke 
til at redefinere indfaldsviklerne til litteratur og poesi. Han opsummerer konsekvenserne for 
Poetic Pedagogy i og med sit forslag til en ny Theory of Rhythm: 

... 
The theory of verse rhythm developed here also has important implications for poetic 
pedagogy. In their treatment of rhythm, almost all poetic pedagogies teach some version of 
traditional foot-substitution metrics. Given the partial and conflicting claims of the alternative 
approaches to verse rhythm we surveyed in chapter 1, this is understandable. However, both 
these alternative approaches and the approach presented here offer strong arguments against 
the logical coherence and critical productivity of the foot-substitution system. Therefore, 
sooner or later this pedagogical practise should be changed. 
      Pedagogical issues in prosodic study should be strictly separated from theoretical issues. 
The problems in teaching beginning students about verse rhythm are considerable. None the 
less, it is also reasonable to expect that any significant change in theory should eventually be 
reflected in pedagogy. Therefore, as an advocate of a new theory of verse rhythm I might be 
expected to consider the pedagogical consequences of my proposals.  
 The major pedagogical implications of the theory developed here would be: (1) a revised 
definition of verse rhythm, (2) a clarification of the perceptual effects of meter, and (3) a greater 
concern for phrasing.  

   Cureton 1993:433. 

 

Mit undervisningsforslag berører alle tre problematikker og giver praktiske løsninger i almen 
litteraturundervisning: Bevidstgørelse af sprogrytme og tekstrytme, hvor mit forslag til 
notation af rytme og selve performance-transskriptionen udgør det vægtigste bidrag. Samtidig 
ville denne bevidstgørelse ikke kunne foregå uden inddragelse af performanceteorierne og 
studiet af menneskeligt udtryk. 
 Jeg foretager bl.a. i næste kapitel en transskription af den talte tekst med de i dette 
kapitel redegjorte prosodiske, rytmisk-semantiske og poetologiske teorier, og det er 
nødvendigt at diskutere de teorier, for de indtager forskellige standpunkter i forhold til sprog 
og poesi. Jeg har fået stor hjælp af K.E. Løgstrups sprogfilosofiske betragtninger (Løgstrup 
1995) i argumentationen for min tilgang. Grundlæggende er jeg nemlig uenig med dele af 
versifikationsforskningen i måden at anskue rytme isoleret: Jeg mener at sproget først og 
fremmest er ekspressivt udtryk, og at denne ekspressive mening og helhed ikke har relevans at 
beskue uden at anlægge det primære fokus på sprogets funktion: at udtrykke sig til nogen. 
Socialiteten og kulturen er lagt i vores udtryk fra starten, har ikke mening uden den anden og 
kan studeres i vores sprog. M.M.Bachtins litterære filosofi, oversat og operationaliseret af Nina 
Møller Andersen (2002), om det dialogiske sprog kommer således til at indtage en stor plads i 
min tilgang til sproget, sprogets rytme, betoning og tone såvel som i min analyse af elevernes 
tilgang til litteraturen, hinanden og arbejdet i klassedialogen (kapitel IV). 
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Jeg begynder i versifikationsforskningen og præsenterer og diskuterer enkelte af de nyeste 
nordiske forskere, grene, der kombineret kommer tæt på anvendelige beskrivelser af vores 
evner til både at møde tekstens forløb i tid, såvel som beskrivelse af vores møde med skriften 
med grafisk/visuelle fordringer til læsningen.  
 I udgangspunktet, som jeg vil argumentere for i dette kapitel, ligger lyden og skriften, 
jeg og den anden forenet i vores store kendskab til stemmen. Stemmen får kunsten, i form af 
digteren Ursula Andkjær Olsen, lov til kort at præsentere, for Andkjær Olsen præsenterer 
samtidig vores nærværs tid, og tiden er grundlæggende i beskuelse af bevægelsen. 

Poesiens stemme. 

Poesien midt mellem billedet og lyden, meningen og sangen, er en kernediskusssion. Digteren 
Ursula Andkjær Olsen2 talte ved et foredrag om sit forsøg på at nærme sit udtryk, trods at 
hendes bøger indeholder skrevet tekst, til en mere lydlig læsning. Hun talte om stemmen i 
teksten. Denne stemme forklarer hun som ikke nødvendigvis naturlig, men som almen. 
Andkjær Olsen foretrækker at kalde stemmen for almen, med både klang og begreb i sig, fordi 
den er den fundamentale position mellem mennesker og afgørende for menneskeligt samvær, 
så den næsten unddrager sig videnskabelighed. Olsen mener ikke at stemmen kan 
transskriberes til ord. 
 Olsen noterede at hun i receptionen af sine digte var blevet kaldt pludrende og fnisende 
i modsætning til en mere tungtvejende kanonisk metaforbåret poesi. Hendes tekster var kaldt 
for blot oplæsnings-partiturer. Et sådant partitur mener hun ikke kan lade sig gøre i og med at 
stemmen i teksten, læst visuelt grafisk såvel som lydligt og tidsligt i en realiseret oplæsning, 
altid vil være læserens egen stemme, hun mener ikke at poesiens skriftsprog har den 
information som noden har for den lydlige gengivelse af partituret. Endvidere realiseres 
partituret jo også, som poesien med sin stemme, i en fortolkning. Når poesien ikke blot kan 
anskues som partitur er det pga. at notationen ikke blot er gengivelse af lyd, men at sproget er 
sprog for mening. Hun medgav dog at det poetiske skriftbillede kunne fortolkes i en 
transskription af betydninger. Den indre læsning såvel som den oplæste tekst afgiver ny 
virkelighed: stemmen i teksten.  
 Denne stemme, siger Olsen, står over for, eller som en anden slags, forståelse af 
teksten som billede, rettet mod metaforen, en arkitektur-poesi. Stemmen har som musik 
relation til åndedrættet, stemmen er ikke-definitiv, urolig og må stå inde for hvad den siger, 
den er hele sproget selv. Hendes poetiske stemme er formet som ved musikalske 
formprincipper, dvs. som variation og gentagelse over temaer, udviklinger og forskydninger.  
 Dermed bliver et kernepunkt også stemmens forhold til tid. Det er et formål for Olsen 
at dette lydlige udtryk implicerer en opmærksomhed på tiden, peger på tiden til at være og 
føre et liv, peger på et nærvær, i modsætning til tid som noget øjeblikkeligt, et punkt. Olsen 
vil vise os tid som kategorier af udstrækning, og derfor står denne stemme også i modsætning 
til begrebet om narrativitet, for i narrativiteten forholder vi os til en anden tid, en fortalt og 
reflekteret tid, som et kompendium over sommer, lykke eller kærlighed, det modsatte af 

                                                 
2 Gengivet fra et foredrag af Andkjær Olsen ved Georg Brandes Skolens ph.d.-kursus ”Litteratur og musik” 3.-5.dec. 2007 på Københavns 
Universitet Amager. 



Kapitel III. Poesi. Sprog og rytme 
Ph.d.-afhandling Poetiskpaedagogik.dk Tina Høegh 2009 

 
 

 70

tidsligt nærvær. ”I det tidslige nærvær erfarer vi egen tid og fravær og tiden der netop er gået 
og griber os” (Olsen, citeret efter samme foredrag). 
 De musikalske formprincipper er for hende ”netop heller ikke form-skemaer som: ”Nu 
vil jeg skrive en sonet!”, men tematiske nuancer, rytmeskift, sætninger der vendes og drejes, 
lydlige præciseringer der skal rive med og modulere betydning og det klangligt betydende.” 
(Ibid.). 
 I denne afhandling vil tiden blive anset som Olsen siger når hun vil skrive tid: til forskel 
fra en fortalt, reflekteret tid, vil ”tid som kategorier af udstrækning” være denne afhandlings 
videre undersøgelse af udstrækningen: Bevægelserne. Men som Olsen gør opmærksom på: 
Sproget er ikke kun musik og kan ikke noteres som sådan, for sproget er også bærer af 
betydninger og mening, vi er nødt til at inddrage selve stemmen der taler. 
 
Fra således i kapitel I at introducere til den didaktiske ramme for den litteraturpædagogik jeg 
foreslår, en ramme om især fællesskabet vha. kunsten, over kaptitel II med 
performanceteoretikernes bud på undervisning i dette fælleskab, er jeg nu nået til den inderste 
af æskerne i afhandlingens kinesiske æskesystem: det vi mennesker bærer rundt imellem os: 
sprog, og heriblandt poesi som en del af vores æstetiske bearbejdning af vores verden. 
Dagligsprog og kunstnerisk sprog er, som jeg vil vise her, ikke forskellige, men et højtudviklet 
og komplekst samspil af kommunikation, et fuldt legemligt-kognitivt og sanseligt fænomen. 
 
Jeg præsenterer kun ganske få og nyere dele af versifikationsforskningen, da det for det første 
ikke er denne afhandlings målsætning at redegøre for hele versifikationsforskningen, for det 
andet, som det vil blive tydeligt, er det analyserne af kommunikativt og æstetisk materiale især 
i forhold til det tidslige og det menneskelige fysiologiske aspekt af sproget jeg er interesseret i 
at diskutere. Studiet af sproget ligger her som fundament under mit forslag til pædagogisk 
metodediskussion i næste kapitel. For det tredje er versifikationsforskningen veldiskuteret i de 
bøger jeg inddrager. Det drejer sig om Jörgen Larssons ”Poesi Som Rörelse i Tiden” (1999) der 
har videreudviklet Richard Curetons ”Rhythmic Phrasing in English Verse” (1992), det drejer 
sig om vores hjemlige Frank Kjørup der i sin seneste bog ”Sprog versus sprog” (2002) både 
præsenterer sin egen tilgang i forhold til verslinjens og enjambementets betydning, men også, 
bl.a. i et vældigt noteapparat, diskuterer tilgangene til poesi i vestlig tradition. 
 
I en meget forsimplet kategorisering kunne jeg lade Larsson og Kjørup være de seneste udtryk 
for to traditioner i versifikationsforskningen: En auditiv/temporal tilgang til poesi og en 
visuel/spatial, hvor Larsson tilhører den første, og Kjørup den anden. Når det er en groft 
forsimplet kategorisering, er det fordi grenene netop har nærmet sig hinanden og reflekterer 
en høj bevidsthed samlet set af tale over for skrift, og de argumenterer begge for at samle 
opmærksomheden omkring begge vinkler. 

Forløb og billede 

Traditionen tro forudsættes litteraturen, og især poesien, at have slægtskab med både 
musikken, lyd i tid, og billedkunsten, visuelt statisk rum. Dertil skal semantiske ordener i 
relationerne lægges til. Poesi er formet af sprog, og sproget har semantisk funktion. Sproglige 
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discipliner kan på hver deres måde bidrage, pragmatik, semantik, morfologi og syntaks, men 
jeg hævder at vores rytmiske og hele sanselige årvågenhed er primær i vores opfattelse af 
sproget, læst og lyttet.   
 
Min definition på rytme, som jeg vil underbygge i indeværende kapitel, lyder: 

• Sprogrytme er et kompleks af flere og af hinanden afhængige bevægelser. Bevægelserne 
kan beskrives, og deres virke og effekt er unik i deres semantiske, syntaktiske og 
rytmiske kontekst. 

• Sprogrytme, segmentering og tonegang i prosodien, supplerer vores forståelse og 
tolkning af talt og skrevet sprog.  

 
Først må det rytmiske materiale indkredses og beskrives, og når jeg materialiserer rytme, 
transformerer jeg en i virkeligheden temporal strøm, en flyden, til et stivnet segmenteret 
billede. Beskrivelse er i sin definition en spatialisering, billedliggørelse: Planetens bane om 
solen kan beskrives, men da som en færdig tegning af et temporalt forløb. At spatialisere det 
flygtige moment skal til for at vi udveksler forestillinger og erfaringer om temporale 
hændelser. Sheets-Johnstone kritiserer især naturvidenskaben for at beskrive verden som 
masse, masse der flyttes rundt, en statisk og meget lidt virkelighedsnær forståelse af verden. 
Det er med hende jeg tager udgangspunkt i at Bevægelsen er primær for universet og for liv 
overhovedet, forandringen og sansningen. Men vi har brug mekanikkens statiske forestillinger 
om masse. Vi har brug for at tegne vektorer for kræfters retninger i bevægelser der 
anskueliggører billedligt hvad de matematiske ligninger udregner. Således giver jeg også 
statiske redskaber til at tegne billeder af tidslig dynamik. 
 
Indledningsvis definerer jeg mindsteenheder af de rytmiske bevægelser. Det fastholdte billede 
segmenteret til operationaliserbare størrelser. Hvilke enheder arbejder jeg med i tekstrytme?  
Jeg definerer mindste-enhederne af de rytmiske bevægelsers former i en forandring i tid, men 
uundgåeligt inddrages bevægelsernes interne relationer da de er dele af hinanden. 
 Når jeg anvender betegnelser som Faldende, Stigende, Opbremsende bevægelser i 
redegørelse for bevægelsesenhedernes udseende er det i forståelsen af spatialiseret tid, 
beskrivelsen af en forandring fra nu....via....til nu, og i mekanisk forståelse af vejen fra eller 
mod energi, som i fysikkens vektor-brug. Altså: Faldende segmenter er således en beskrivelse 
af tab af energi, mens stigende bevægelser er fornemmelse af at vinde energi. Balancerende 
bliver de bevægelser der bærer den mest energiske del, højdepunktet, i midten, eller nær 
midten.  
 
Forslaget til en pædagogisk indsats ved rytmebeskrivelse som en faktor i vores sproglige 
kommunikation har sin oprindelse hos Cureton (1992), introduceret i Norden af Larsson 
(1999). Cureton omtaler ikke rytmiske bevægelser, men rytmiske kompetencer hos læseren af 
vers. Det er altså en kognitiv formning af tekst- (og jeg påstår også tale-) strømmen som er 
nødvendlig for vores perception, og en ordning der ligger i receptionen af teksten (og talen) 
som producenten af teksten, forfatteren eller taleren, netop også er nødt til at forme for 
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overhovedet at give mening. Hvis producenten er en taler, holder denne pauser og der vil 
opstå ophold i lydskabelsen, også selvom disse ophold kan være af meget forskellig 
beskaffenhed. Tekst vil indeholde punktummer, afsnitsdeling og for versets vedkommende 
white space, hvid side som konstituerende ikonisk pause mellem vers som Fine beskrev (s.62). 
 Vores afhængighed af rytmisk sekventiering understøttes af læseforskeren John Maul 
(1995), der påviser store læsevanskeligheder, og talevanskeligheder i pressede situationer, hos 
børn og unge der ikke er i stand til at sekvensinddele forløb, lyttet såvel som læst. Maul 
synliggjorde med sin afhandling hvor afhængige vi formentlig er af at kunne mærke sprogets 
bevægelser for at vi kan få mening i tale og skrift. Han påviste en sammenhæng mellem visse 
former for dysleksi og mangende rytmiseringsevne. Problemer med at gengive rytmer og 
manglende evne til at inddele forløb sekventielt resulterer formentlig i alvorlige 
læsevanskeligheder. I sin afhandling inddrager han indledningsvis i citatet nedenfor musikeren 
Peter Bastian (1994) i dennes sammenligning af nodebillede og skriftbillede: 
  
Bastian [Ind i musikken, udgave 1987:104] sammenligner ‘læsningen’ af et stykke musik med 
læsningen af en tekst: “Arbejdsprocessen er en konstant vekselvirkning mellem den lineære 
analyse og den holistiske gestaltning. Vi kan opfatte nodebilledet som en tekst, bestående af 
‘ord’, ‘sætninger’ og ‘afsnit’. Vi siger at melodien artikulerer sig i ord sætninger og afsnit, men i 
modsætning til skriftsproget, hvor der er ophold mellem de enkelte ord, syntaks, komma og 
punktum, ser nodebilledet således ud: ‘dereringenmellemrummellemordene”. I nodebilledet kan 
komponisten ganske vist hjælpe med buer og staccatoprikker, men det er musikeren som ved 
pauseringer og betoninger må artikulere frasen. [”fortolke” i følge Olsen:TH] Og nogle gange 
kan man se den fremført således: ‘de rerin genmell emru mmelle mord ene’. Og så lyder det 
måske i retning af Brians [elev med læsevanskeligheder: TH] højtlæsning, hvor det går over 
stok og sten med tilfældig betoning og pausering, hvor det burde have lydt sådan her: ‘der er 
ingen mellemrum mellem ordene’. 
 Når Brian skulle efterbanke rytmer, tegne mønstersekvenser, læse højt eller stave for at 
skrive fik han vanskeligheder. Selvom der var tegn og mellemrum mellem ordene i teksten var 
det ikke nok. Brian havde svært ved at inddele i mindre tidsenheder og ved at pausere. Han var 
bedre til at tolke billedets spatiale flade, huske usædvanlige ordbilleder og operere med 
matematiske begreber. Jeg tror at man kan sige, at ligesom der er gemt en melodi eller en 
rytme i tegnemønsteret, så er der også rytmiske elementer i en tekst, som skal vækkes til live af 
den læsende. Man kunne også her tale om at skabe resonans mellem teksten og læseren; hvor 
resonans betyder medsvingning, genklang, forståelse. Eller netop dét at svingninger i ét 
legeme frembringer tilsvarende svingninger i et andet legeme. Ikke kun remser men også 
almindelige tekster har har deres egen rytme. Og læsningen er i sin oprindelse en mundtlig 
færdighed. Det skrevne får først liv når det læses enten højt eller den læsende fremfører det 
med sin egen indre stemme. Der må være resonans mellem teksten og læseren. 

Maul 1995:83 
 
Alene forestillingen om at skulle forstå en tekstside der ser ud som Maul eksemplificerer for 
eleven uden rytmisering, ’dereringenmellemrummellemordene’, kan visualisere problemerne 
med et ikke-sekventielt inddelt forløb. Også Maul mener at læsningen har en stemme der skal 
realiseres adækvat for at sproget giver mening.  
 Jeg vil gerne ændre vores billeddannelse og vores forestillinger lidt i diskussionen af 
forholdet mellem rytme og menneske. Terminologien resonans og genklang lyder som objects in 
motion, når Sheets-Johnstones (1999) skelner mellem bevægelsen (movement) og objekter i 
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bevægelse (objects in motion). Nielsen formulerer sig ang. æstetisk erfaring nemlig som Maul 
her: at noget i den ene svarer til noget i den anden (s.26), som sætter vi to materier i 
samklang, massen tekst = massen elev. Interessant finder jeg det i stedet at blive i stand til at 
beskrive selve lighedstegnet og beskrive, ikke objects in motion, men selve bevægelsen, sprogets 
rytmiske bevægelser, ”the movement” .  
 
Curetons bestræbelser var især at vise at rytme i poesien ikke kan beskrives som et enkelt lag af 
versefødder, men at der i sproget ligger mange lag i kompleks sammenknytning og med 
betydningsforskydninger i deres indbyrdes forhold. Vores opfattelse af lyd og rytme kan ikke 
beskrives som enkel og enstrenget versefod, men bør beskrives som lag der er hierarkisk 
ordnede og samvirkende. 
 Curetons inspiration fra strukturalisen fornægter sig ikke i hverken argumentationen 
eller i analyserne, et imponerende netværk af underordning med særlig chomskyansk 
inspiration. Larsson derimod anlægger allerede med sin titel ”Poesi som Rörelse i Tiden” 
(Larsson 1999) et mere fænomenologisk udgangspunkt i forståelsen af rytme og diskuterer også 
rytmernes semiotiske virke. Dette vender jeg tilbage til når jeg har redegjort for teorierne.  
 Jeg sætter som Cureton og Larsson rytmisk beskrivelse op som hierarkiserede lag for 
at vise at det er bevægelser der foregår samtidigt, men i min forståelse af rytmen anskuer jeg 
bevægelserne i med- og mod- og understrømme der arbejder i kompleksitet, mange-facetteret 
og i relationer, snarere end arbejdende i et hierarki. Enig med Cureton er jeg dog i at det er 
kompetencer baseret på læserstrategier der gør os i stand til at beskrive disse bevægelser. De 
er svære at påvise som objektive lovmæssigheder som vi vil opfatte ens, men vi kan rette vores 
opmærksomhed mod disse erfaringer og beskrive dem. Bevægelsernes relationer er 
komplekse, men ikke kaotiske, for vi kender relationerne og deres mening i forhold til 
kontekst. Vi bearbejder endvidere ikke kun den lydlige perception, men forholder os samtidig 
til alle øvrige: vi kan lytte, se, tale, gestikulere, mærke og bevæge os simultant OG i forhold til 
vores evt. samtalepartner(e) og øvrige omgivelser. Så Curetons og Larssons niveau i 
nedenstående redegørelse, er for mig blot medgørlige abstraktioner for overhovedet at kunne 
ane det store arbejde vi gør os hele tiden. 
  
For at rette opmærksomhed mod noget må vi opfatte noget som ”noget”, altså er vi i 
udgangspunktet rettede mod det, ellers findes det ikke. Fortolkningen er primær for at vi kan 
orientere os. Men samtidig var det dog tydeligt at når jeg fremlagde teorierne om sprogrytme 
for eleverne (og i øvrigt også andre steder), især med eksempler fra oplæsning og min 
afspilning af Dan Turèll og Sølvstjernerne (Turèll og Sølvstjernerne 1978) ”Velkommen, mine 
damer og herrer” og ”Mit gamle stamværtshus” bredte der sig et genkendelsens ”ja” mellem 
eleverne. De vidste hvad jeg talte om, men de havde aldrig været rettet i deres opmærksomhed 
på rytmiske dele før. Der er noget der fremtræder som genkendeligt og umiddelbart 
forklarende i teorien. Reuven Tsur (1992,a.) mener at vise at vi ved blot meget kort lyd, 
tolker om det er lyd af fysisk verden, kaotisk stemmehav, radiosusen, brusende vand, dele af et 
udrykningssignal osv., eller om der er tale om lyd med kodet betydning, altså sprog. Møder vi 
sprog, stemmer vi vores perception efter den tolkning og aflytter betydning i speech-mode. 
Tolker vi derimod (og det kan vi lynsnart, siger Tsur) at aflytte ikke-sproglig lyd, indstiller vi 
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evnen i non-speech mode, Tsur mener endda at kunne vise at vi kan indstille vores perception til 
at opfatte mellemtingen, nemlig æstetisk betydning mellem speech og non-speech, som en 
blanding af musik og semantisk kode til the poetic mode. Med performanceteoretikerne mener 
jeg dog at det er et mere komplekst sanseapparat der er aktiveret vha. framingmønstre, 
kontekst, kommunikativ kontakt osv. der hjælper os at tolke hvad vi hører. 
 Med Zahavi (2003:57-58), der forklarer Husserl og fænomenologien, ville man om 
den auditive sansning tale om sensuous matter af lyd, Hyle, over for en intentionel 
meningsgivende komponent som noesis. Begge disse komponenter er dog immanent i det 
Husserl kalder selve Akten, det transcendente korrelat: at være rettet mod lyden og dens 
mening overhovedet. Det er en stor diskussion om der er forskel på object-as-it-is-intended og 
object-that-is-intended. Ligger der allerede alene i vores rettethed en fortolkning, og viser jeg 
sprogrytmer for elever ved at fortolke lyddele som dele, eller fremtræder disse dele virkelig 
for dem? Jeg skal forsøge at besvare dette grundlagsspørgsmål som det kom til udtryk i 
undervisningsforsøget. 
 
Med Cureton og Larsson beskriver jeg fire bevægelser i vores rytmisk-semantisk bearbejdning 
ved læsning:  
1. En cyklisk. Den evige og pulserende baggrund.  
2. En centroidal. Den segmenterende. 
3. En lineær bevægelse. Prolongationen, fra og mod et mål, og 
4. En spatial, et statisk billede af forløbet. Det tematiske overblik. 

3.1. Fire bevægelser i beskrivelse af rytme 

Cureton pointerer at hans tilgang er et tiltrængt supplement til at få øje på det æstetiske 
materiale i poesien, ikke en fuldgyldig litterær beskrivelse og fortolkning: 
 
...[...]...contrary to Wesling and Meschonic, this theory of poetic rhythm will not (and should 
not) be a full theory of poetic experience. 

 Cureton 1992:121 
 
Med sin bog i 1992 søger Cureton at vise delene i den læsestrategi der peger på fortolkningen 
af rytmiske indtryk. Hans systematiske tilgang giver adgang til tekstlige bevægelser i horisontal 
og vertikal perspektivering af tekstsegmenter og bevægelser gennem tid. 

1. Den cykliske bevægelse 

Den første bevægelse, og i og med vores hjerteslag også den mest grundlæggende, er den 
evige, cykliske pulseren i fornemmelse af puls og takt. Det er også den simpleste og den mest 
objektive bevægelse. Takt og puls er det tempo-tapet vi erfarer som baggrund for de andre 
bevægelser og forhold undervejs. Vi kan mærke og gengive taktslaget i musik, men også i 
tekst, en gentagende og vedholdende, nogenlunde isometrisk struktur der afgør det tempo vi 
føler en tale eller et musikstykke foregår i. I første omgang vil metret, som Cureton og Larsson 
betegner denne bevægelse med, meget hurtigt, efter læsning af få ord eller linjer, give input til 
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tempoet i teksten. Den metriske bevægelse ligner musikkens takt i forhold til pulsslaget, og op 
imod dette mønster fornemmer vi tekstens brud og mærkværdigheder. Det er også en grund vi 
tilrettelægger og tydeliggør pauser ved hjælp af 
 
.      takt    
.   .   halvtakt (ofte halvlinje)                         
.             . . .  tactus 
.      . .      . .      . .      .       puls 
1         2          3     4                   
 
Det kraftigste slag ligger som i den musiske 4/4 takt på 1-slaget (fire prikker vertikalt), dvs. at 
metret har en faldende tendens i bevægelsesenergi. Det næstkraftigste slag ligger i den angivne 
takt på 3.-slaget. En 3/4 takt som i musik vil have tre tactus-slag, med det første som kraftigst. 
 Vores psykologiske, metriske præference rækker helst ikke ud over en binær, 
alternerende, evt. ternær taktart (Larsson 1999:60), men inden for denne binære opfattelse, 
kan vi godt variere placeringen af halvlinjefornemmelsen som Cureton angiver3 i forhold til 
pentametrets følgende varianter: 
 . 
 .               (.) eller     (.)  
 .  .  .  .  . 
.      . .      . .      . .      . .     . .      . .      . .      .  .      . .     . 
 1  2  3  4  5 
 
hvor fornemmelsen for halvlinjeslaget ligger på enten 3. eller 4. slag i takten. Her vil andre 
input fra de øvrige rytmiske bevægelser influere realiseringen af den rytmiske 
grundfornemmelse. Det kognitive metrum (Larsson 1999:kap.3) er ikke det samme som det 
traditionelle versifikationsmetrum, versfoden:  
 
Meter är inte rytm, men ändå en del av den uppfattade rytmen i metrisk vers. Inom musiken är 
meter en del av rytmens referenssystem, realiserad som takt (4/4 takt, 3/4 takt osv.) Jag 
kommer i det följande att hävda, att meter (förutom som versifikation) på det kognitivt 
rytmiska planet fungerar som en del av den uppfattade rytmen i ett förlopp av händelser av 
vilket slag det vara må. Jag kommer alltslå att tale om kognitiv meter (’rytmisk meter’ 
’meterytm’, ’temporal meter’, ’uppfattad meter’) till skilnad från versifikationsmeter. 

Larsson 1999:57 
 

Jeg anlægger en ganske stram definition af metret som en jævn fornemmelse af vores subjektive 
tidsopfattelse. En fast pulseren for netop at kunne skelne de øvrige rytmiske lag og bevægelsers 
variationer. Især grupperingsbevægelsen, som jeg redegør for nedenfor, vil spille afgørende ind 
og differentiere vores opfattelse af verslinjer eller anden sprogbrug til andet end et rigidt takt-
mønster, men denne første bevægelse, den cykliske, er ganske rigid. Horisontalt vil metret 

                                                 
3 Richard Cureton: Temporal Poetics, Chapter 1:  Philosophy: Time and Form (upubliceret, 2008) 
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udvise mere eller mindre isokroni mellem de rytmiske accenter (Larsson 1999:64). For en 
større diskussion af metret se Larsson og Cureton. 

2. Den centrerende/centroidale bevægelse 

Den centroidale bevægelse er vores evne til at samle og segmentere små, større og hele dele i 
forhold til hinanden. Dette grupperende arbejde fungerer ganske hierarkisk, og det er især ved 
hjælp af et sådant hierarkiserende grupperingsarbejde at Curetons bog fra 1992 fokuserede og 
derfor fremstod strukturalistisk. 
 Vi grupperer på nederste niveau omkring sproglige betoninger, og vi hierarkiserer de 
forskellige grupperings-lag under hinanden, inddeler på øverste niveau tekstdelene og 
forholder dem til hinanden både rytmisk og tematisk. Grupperingsbevægelsen er vores evne til 
at skelne irregulære dele fra højt strukturerede, og især, ifølge Cureton, at skelne stærke og 
vægtige dele fra mindre tunge, skelne mellem stærk (strong) og svag (weak) på betonings-/ 
stavelsesniveau, men Cureton mener også at vi ordner i vægtige og mindre vigtige dele på 
højere niveau: i semantisk informationsrige dele hvor s og w er semantisk såvel som grafisk 
eller syntaktisk begrundet og tolket, indtil højeste tekstniveau hvor vi opfatter afsnit eller 
strofer.  
 Det er værd studere de enkelte niveauer af vores grupperings-evne. Vi former ved 
mental proces aktivt gestalter som en hovedtendens i menneskelig perception som dele 
bestående af mindre dele. Digte giver som sådan ikke et færdig-støbt grupperings-hierarki, 
men snarere mulighed for en organisering, realiseret af den enkelte læser, både ud fra vane og 
tradition, men også ud fra rytmiske impulser. Et illustrativt eksempel på vores 
grupperingspraksis på laveste niveau er den ”børnelatin” jeg legede med som barn: 
  (a) 
     ----------      -----------        ---------------       
 / s    ww\/ww s  w\ /w w  s   w  \   Ooo  ooOo  ooO         
  Lægtilæs  kulitorum  femihverum 
 
Jeg viser her de muligheder for at illustrere tryk og svagtryk som man vil finde i indeværende 
afhandling, afhængigt  af notationens evne til illustration: s og w er Curetons betegnelser, 
strong og weak. Over min angivelse af Curetonske s’er og w’er er en horisontal stiplet streg 
med skrå markeringsstreger der angiver segmentstørrelsen. Til højre er store og små o’er. Det 
er den markering der nu anbefales fra nordisk versifikationsforsknings side (Oo henholdsvis 
stærktryk, svagtryk, se Lilja og Skyum-Nielsen 2000). Den er lettilgængelig og instruktiv. Jeg 
tilføjer varianten af egen bitryksnotation ò. Denne bitryksnotation har fået accent grave, der 
netop ikke bruges i dansk skriftsprog, fordi notationen skal kunne indgå i transskriptionerne 
sideløbende med almindelige skrifttegn. O-skema kaldte jeg det i undervisningseksperimentet: 
Oo giver overskuelig formning af ikonisk større styrke, højere tone, let kraftigere lufstrøm i 
det store O, tryk, i forhold til svagtryk, lille o.  
 Tilbage til lege-latinen. Spøgen var at spørge andre børn om at oversætte latinen til 
dansk, og da ingen andre børn man spurgte selvfølgelig havde haft latin i skolen endnu, var 
tilfredsstillelsen at man selv skulle oversætte det for dem: 
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(b) 
    
  / w   s\/w   s \ /ws\/ s  \ / s \/w   s    \/  s \ 
   Læg ti  læs kul  i to  rum, fem i hver(t) rum           oO  oO  oO  O, O  oO  O 
 

Forskellen på (a) og (b) ligger alene i gruppering og antal af tryk, for når b segmenteres, 
ændres den straks til kendt dansk prosodi, her dog med relativt mange betoninger fordi der er 
meget information i denne imperative sætning. 
 Eksemplet synliggør (selvom jeg her kun gengiver det som skriftbillede) hvor 
altafgørende segmentering og betoning er for den semantiske sammenhæng. Her både som 
indre-læst og højtlæst. Jeg har i (b) vist et andet træk i vores segmenteringspraksis i skriften: et 
komma. Her gælder det både semantisk i forhold til at uddybe instruktionen, og syntaktisk som 
norm for appositioners segmentering, og kommaet fungerer også prosodisk for at angive den 
lille korte pause som Jørgen Fafner kalder et indsnit i versifikation (Fafner 1989:24).  
Fafner taler også om semantiske enheder på frasestørrelse. Det er en kobling af talens lyd og 
talens/skriftens betydning beskrevet med grammatikkens terminologi, sætningen. Denne 
kombinatorik i argumentationen vil jeg tage med videre, men ikke forsøge at udrede på én 
gang, blot være vågen for denne blanding ang. skriftens og talens betingelser og 
argumentationen for udsagn på denne måde.  
 Fafner berører den kompleksitet der opstår når vi gerne vil inddele sprogets udtale og 
betydning på en meningsfuld måde: Frasen er semantiske enheder af sammenhængende 
stavelser med x antal hovedtryk segmenteret af indsnit. Indsnit kan både være som 
vejrtrækning og syntaktisk afgrænset, men de behøver ikke være nogen af delene, for det hele 
foregår i og skabes af sprogbrugeren, dette er vist Fafners, som han selv siger, vage konklusion.  
 Det er en sådan vaghed Cureton vil sætte i system ved at hierarkisere grupperingerne, 
så han ikke, som Fafner, skal nøjes med en vag definition af både små og store fraser, men i 
stedet kan definere fraser på flere niveauer. Jeg mener dog at Larsson klarest diskuterer de 
forhold som tilgangen til en niveaudelt frasering implicerer: Larsson henviser til 
gestaltpsykologien fordi relationen mellem rytmerne som rytmiske gestalter og pauserne som 
akustisk baggrund er af samme forhold som ved optiske gestalter og deres baggrund. Ingen 
gestalt uden baggrund og ligegyldigt hvor små eller ubevidste lydlige, temporale mellemrum 
er, så er de der for at kunne aftegne gestalten, gengiver Larsson psykologen Katz (Larsson 
1999:74-75). Det får Larsson til at pege på at Fafners frases forhold til indsnittene kunne 
anskues lige modsat, så at indsnittene blev en forbindelseslænke (junkturer) mellem to 
segmenter i stedet, og han foreslår, med Cureton, at reservere termen frase for segmenter på 
et niveau defineret af prosodiske fonetiske kriterier, mens de højere niveauer oftere skelnes ud 
fra syntaktisk/grammatiske eller rent semantiske kriterier. 
 Det grundlæggende incitament for hele grupperingsstrukturen er dog 
semantisk/semiotisk, siger Larsson. For at kunne diskutere konsekvenserne videre af disse 
definitioner, må jeg først vise hvordan en ’curetonsk’ hierarkisering kunne se ud: 
Et forsøg på at gøre som Cureton har jeg foretaget med et af de digte jeg på opfordring af den 
ene klasses lærer brugte i eksperimentundervisningen. Arbejde i detaljeringsgraden på følgende 
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sider er altså ikke taget fra undervisningssammenhængen, det er kun digtet. Først digtet af 
Christian Dorph (1995:30 (bilag 4)): 

Det sker bare, lidt efter lidt, en time på øjet, så er det aften,

unge mennesker vælter op ad trapper og træder ind i store

lyse lejligheder, vildt gestikulerende og grinende, en kvinde

flytter sig i søvne og presser brysterne og maven mod et

stykke iskoldt lagen, balderne hæver sig en smule med

åndedrættet, lette dønninger vugger fiskerbådene og løfter og

sænker mågerne på vandet, ikke alt hænger sammen, men

næsten fysisk og uden mystifikationer kan jeg mærke en

gigantisk bølgen nu, gennem muskler og vægge og møbler,

pulserende gennem luften, syngende i el-master i tøjsnore,

forbindende slægtninge elskende døde, overalt og altid en

puls, stille tællende får på marken, fliser på fortovet, røde biler
Christian Dorph, 1995

 
Alle digtene i samlingen står som sådanne små, massive pakker på hver side, og det er svært at 
afgøre om verslinjerne deles som fortløbende tekst, eller der er tale om arrangerede linjeskift. 
Digtenes massive udseende og indbyrdes afgrænsethed lader mig forstå at jeg må behandle 
linjerne som verslinjer og medtænke deres visuelle adskillelse. Herunder ses første linje delt 
ind i grupperingsbevægelsens laveste niveauer som Cureton bearbejder med gruppering i 1992: 
 
/----------------------------------s-----------------------------------------\  5 
/-----------------w---------------\ /---------------s----------------------\ Inton. 4 
/-------s-------\ /------w-------\ /---------w-------\/--------s -------\ fon.fras.3 
/------s--------\/-w-\/-----s---\/----w--\/---s---\/-w-\/-----s-----\ klit.fras.2    
  w      s     w w     s    w w     s      w   s   w  w   s w    s  w    w   s  w    stavel.   1  
Det sker bare, lidt efter lidt, en time på øjet, så er det aften, 
 
Den klitiske frase, niveau 2 i grupperingshierarkiet, er defineret som et stærkt tryk med 
binding til indledende (proklitiske) og efterfølgende (enklitiske) svage stavelser.  
 
Även om en sådan grupp kan definieras auditivt/prosodiskt, så är det ända semantiska skäl som 
gör att den hänger samman, semantiken styr prosodin. Klitiska fraser, liksom rytmiska grupper 
på alle niveauer, kan ha rytmisk riktning eller direktionalitet. Denne deras inre rörelse kan 
beskrivas på tre sätt (Cureton 1992, 270f): den kan vara fallande, dvs. ha initial betoning 
((trokéer (sw), daktyler (sww), fallande peoner (swww)), den kan vara (centralt) balanserad, dvs. 
betoningen inträffar exakt i gruppens mitt (t.ex. amfibracker (wsw)), eller den kan vara stigande 
, dvs. ha final betoning (jamber (ws), anapester (wws) stigande peoner (wwws)). Monosyllabler 
eller enstavningar (s) har ingen intern rörelse alls. 

Larsson 1999:76 
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Larsson har som den første i Norden i høj grad bidraget til at formidlingen af disse ideer blev 
tilføjet en pædagogisk vinkel, et arbejde som denne afhandling vil profitere af. Larsson tilføjer 
til denne beskrivelse at han benævner grupper med svag indledning og afslutning som 
bølgeformede wsww, wwsw, og henholdsvis balanceret bølgeformede wwsww. 
 Den fonologiske frase, niveau 3, og intonationsenheden, niveau 4, segmenteres 
omkring et semantisk fokus, og Larsson eksemplificerer med det grønne hus som fonologisk frase 
bestående af de klitiske fraser, det grønne og hus, der sammen med en anden fonologisk frase 
bygges til det grønne hus ligger i skoven, en sætning der kan være del, helt eller delvis af en 
intonationsenhed. Samtidigt er det vigtigt at huske at de er rytmiske enheder der ikke altid 
modsvares af sproglige korrelater, siger han også, og om disse ”sproglige” korrelater er af 
syntaktisk eller semantisk eller fonetisk art vil jeg undersøge. Både Larsson og Cureton 
benævner disse to niveauer som fonologiske enheder, men de argumenterer for dem ud fra 
syntaktisk terminologi. I Larssons eksempel argumenteres som fungerer vores prosodi som i 
sætningsled, med kerne- og adled.  
 En strukturering af den type jeg opsætter for Dorphs første verslinje ovenfor har været 
én af de store indikatorer for at jeg gik i gang med arbejdet omkring tekstrytme. Det gav 
mening at anskue rytmisk frasering og segmentering i lag. Men, og men’et har været en stor 
motivationsfaktor for projektet: det måtte være muligt at finde andre måder at formidle 
rytmiske forhold på end denne abstrakte analyse. Forståelsen for de fire rytmiske bevægelser 
måtte suppleres med pædagogiske overvejelser, for i denne øvelses inddeling af niveauer ligger 
allerede en fortolkning indlejret som samtidig er utilstrækkeligt ekspliciteret. Jeg finder ikke 
angivelse af w og s på højere niveau end stavelsesniveau og som andet end fonologiske tryk 
udbytterigt. Fremgangsmåden påpeger at semantisk vægtige dele ofte vil være betonet 
fonetisk, så langt så godt, det er jeg enig i at de ofte vil, altså på stavelsesniveau. Men jeg stiller 
spørgsmålstegn ved om man kan skematisere betydningsdele og semantik i dikotomi, i enten 
stærk eller svag betydning, det kræver et meget stort arbejde for læseren af en sådan analyse at 
kunne følge logikker og underforstået tolkning når Cureton sætter en fortolkning op skematisk 
i s og w. En sådan skematiserende dikotomi virker påstået og forenklet. Men Curetons 
strukturering af vores segmenteringsarbejde for denne kompetence finder jeg meget anvendelig 
og anskuelig for mine pædagogiske overvejelser. Pædagogisk finder jeg nemlig modsat Cureton 
det induktive arbejde med de rytmiske grupperingsstrukturer udbytterigt: at finde fonologiske 
tryk fra laveste niveau først. Curetons arbejde foregår deduktivt. 
 I arbejdet med en fremførelsestransskription er det vigtigt at skelne de tekstlige 
informationer fra de mundtligt fremførte informationer, for det er her fortolkningen bliver 
tydelig i intonation, i prosodi, i pauser af enhver størrelse i alle placeringer. Derfor skelner jeg 
mellem om jeg behandler læst tekst, hvor jeg betegner 3. niveau, Larssons fonologiske frase, 
som sætningsled, eller om jeg transskriberer mundtlig tale i min fremførelsessransskription. 
Her bibeholder jeg betegnelsen fonologisk frase, og denne er da alene angivelse af hvordan 
fremføreren organiserer sin tale. Jeg forsøger vha. transskriptionen at beskrive den prosodi der 
faktisk realiseres i oplæsningen som bestemmende for semantikken, altså at betydningen opstår 
i og med den realiserede prosodi. Og jeg finder at det netop er styrken ved arbejdet med 
fremførelsen: ved hjælp af beskrivelsen af de lydlige forhold at kunne argumentere for hvad 
noget kan betyde, og blive i stand til at tale om hvorfor det kan fremføres anderledes, hvis man 
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vil give udtryk for en anden betydning. Med andre ord: det foreslåede arbejde på Curetons og 
Larssons baggrund har sin styrke pædagogisk deri at det lægger op til det mundtlige arbejde. 
Vanskeligere er det at arbejde med hierarkiet deduktivt som Cureton foreslår, for da bliver det 
læseren af analysen der skal lægge et arbejde i at forstå hele den underliggende prosodi med 
hævninger og tempo for at forstå analysens semantisk ”stærke” dele over for ”svage” dele.  
 
På niveau 5 findes oftest strukturen til den syntaktiske enhed, meningen (Larsson 1999:77), og 
på niveau 3, 4 eller 5 ses oftest verslinjen i poesi. Verslinjen er den stærkeste formidler af 
gruppering, ikke kun visuelt, den kan også virke kraftigt auditivt. I eksemplet med Dorphs 
første linje, angiver jeg to intonationsenheder idet jeg mener der foregår en ny start fra midten, 
når en time på øjet ikke umiddelbart giver mening i forbindelse med foregående enhed lidt efter 
lidt.  
 Jeg finder således ikke arbejdet med svage og stærke semantiske størrelser på 
niveauerne 2, 3 og 4 frugtbart, det er til gengæld angivelserne af segmenteringen, som jeg 
derfor bibeholder. Som Fine redegør for (s.61): Vi må hellere angive forklaringer for 
fortolkningen i sprog end ved abstrakte tegn. Et skemas s’er og w’er i høj grad underforstået 
abstraktion. Derfor viser jeg i min transskription udelukkende oO og ò på stavelsesniveau og 
/-------\ for at vise segmenteringerne, uden at sætte deres semantiske ’styrke’ i forhold til 
hinanden. 

3. Prolongation. Den lineære bevægelse 

Prolongation/den lineære bevægelse kalder Cureton den tredje bevægelse vi forholder os til i 
teksten. Vi forholder os i forløbet til mål/toppe (peaks) i fortid og fremtid. Tekstligt figurerer 
mål og delmål som de længdegående kurver teksten rytmisk arbejder sig væk fra eller hen 
imod. Vejen fra og vejen til et højdepunkt. Den lineære analyse foregår i tæt samarbejde med 
grupperings- og puls- og meterfornemmelse og bearbejder for os retningerne i tekstens 
vekslende spændinger. 
 
Det sker bare, lidt efter lidt, en time på øjet, så er det aften, (Dorph igen) 
 
Det sker bare, hvad sker?...det forventer jeg at få svar på, fremadrettet mod et forklarende mål. 
lidt efter lidt, min forventning blev ikke indfriet, jeg fik ikke svar, bare en forlængelse af 
tilstanden; en time på øjet, jeg fik endnu en gang ikke svar på hvad der bare sker, men det er som 
om en ny begyndelse satte af rytmisk, som om jeg stadig kan forvente at få svar, på en ny måde, 
måske er det svært at forklare det der bare sker(?); så er det aften, nå ja - ikke meget klogere 
blev jeg, og dog, her var altså hovedsætningens så... så det må være svaret. I sammenhæng 
med forrige begyndelse, en time på øjet så må tiden være gået hurtigt, det handler måske om 
tiden...?! Jeg må læse videre for at være sikker, men i sidste sætnings så ligger trods alt 
information om at et mål er nået med hovedsætningen. Jeg kan illustrere med pile: 
 
 >>>>>  og  <<<< pileretningen angiver bevægelse mod mål/højdepunkter 

 kassen er mål 
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Det sker bare, lidt efter lidt, en time på øjet, så er det aften,  
 <<<<<<<        >>>>>>  

 
Læsningen kan diskuteres og er ikke en neutral beskrivelse men realiseres af hver eneste læser.    
 For eleverne eksemplificerede jeg prolongationens vekslende energi-retninger med 
forskellen på opbygningen af en nyhedsartikel, der i reglen allerede har mål og budskab 
placeret først, som et kvadrat af samvirkende overskrift, billede, billedtekst og manchet, og 
selve artiklens brødtekst som blot er en uddybning, en gentagelse i flere detaljer af samme 
nyhed. Herved ekstenderer (e) teksten rytmisk set et indledende højdepunkt/mål, og artiklen 
fungerer rytmisk som et fald i energi. Heroverfor har opbygningen af et klassisk drama, efter 
beretter- eller ”Hollywood”-modellen, som eleverne kender fra folkeskole-undervisningen, 
den modsatte energiopbygning hen mod et klassisk klimaks lige før slutningen af fortællingen 
eller filmen. Fornemmelsen er at man anticiperer (a) målet i lineær forventning.  
 På lavere prolongielle niveau bærer fx en indledende ledsætnings ”hvis...”, hen imod 
hovedsætningens mål: ”så...”, og det foregår ligeledes på endnu lavere fonologisk frase-niveau i 
Dorphs førstelinje hvor det stærke afsæt Det sker bare afstedkommer forventning om en 
uddybning der vil pege bagud. Idet den semantiske sammenhæng mellem lidt efter lidt, og en 
time på øjet, er så ringe og giver meget lidt information om det, må læsningen igen foretage et 
nyt afsæt i forventning om et nyt mål, der kan klargøre hvad det er der bare sker. Dermed er 
jeg tilbage i hvorfor jeg deler denne linje i to intonationsenheder: det er den prolongielle 
forventningsretnings bevægelser der deler linjen i to enheder. Ellers er linjen en afrundet 
størrelse i forhold til tempo og kommatering, fire plus fire slag = otte i metrisk niveau, og 
linjen lægger op til semantisk at fungere som en indledende konstatering af et af tilværelsens 
forhold: tiden går uden at man lægger mærke til det, en konstatering der nu kan blive 
yderligere uddybet i efterfølgende linjer.  
 At den videre tekst mod forventning i stedet præsenterer dryp af helt nye billeder og 
bevægelser, unge mennesker og en kvinde antyder i endnu højere grad at førstelinjen har stærk 
semantisk vægt, som en indledende konklusion og som selvstændig. Dette understreges også af 
den rytmiske afrundethed som omtalt (otte slag) og at linjen afsluttes med et komma, at 
versifikationen så at sige støttes af tegnsætningen. Heri ligger implicit at jeg vægter versenden 
meget højt, og at jeg vægter enjambementer på forskellige niveauer meget højt.  
 
Den fjerde og sidste bevægelse er netop ikke en bevægelse: 

4. Spatialitet, det statiske billede.  

Den fjerde, ikke bevægelse, men fjerde temporalitet, er den fastfrosne tid, tid som rum, den 
stivnede bevægelses overblik der netop ikke er bevægelse. Det er en vigtig del af vores 
forståelseramme. At forholde sig til bevægelserne og kunne overskue dem som billede er det vi 
i litteraturundervisningen oftest spørger til: Hvad handler det her om? Vi kan overskue 
tekstens udsigelse som et frosset tema, et udhævet nu der i sig perspektiverer et ”før” og et 
”efter”. Det er dette overblik der giver anledning til den tematiske analyse som et billede af 
tekstens mening på intellektuelt og højeste niveau, grundlaget for det deduktive tekstarbejde. 
Det er umiddelbart det intellektuelle arbejde vi bedst kan genkende som den øvelse vi beder 
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elever i litteraturundervisningen om at gøre, her er vi trænede. Dette statiske billede af vores 
forståelse af de forestillinger læsningen giver, er en enestående, fastholdt abstraktion af noget 
flygtigt, og det er resultat af vores intellektuelle arbejde. Der er i og for sig ikke spor galt i at 
spørge til dette billede, blot skal vi som lærere gøre os klart at vi spørger efter det 
intellektuelle overblik som også Berleant definerer som værende et helt andet arbejde end 
oplevelsen og den æstetiske erfaring. Og vi skal som lærere gøre os klart hvorfor der er så 
mange elever der ikke kan svare på dette spørgsmål hvis det er det første der stilles når man går 
i gang med et tekstarbejde. Den fjerde temporalitet i tæt samarbejde med den tredje 
temporalitet, prolongationen, er oftest dét litteraturlæreren spørger til som henholdsvis 
tematik og komposition, dvs. resultater på højeste abstraktionsniveau. Faren er imidlertid at 
den æstetiske erfaring trækkes helt ud af tekstarbejdet, og at den æstetiske proces behandles 
som uinteressant, eller i bedste fald som svært beskrivelig. 

Poesi og lyd. Prosodisk segmentering 

I mine transskriptioner supplerer jeg Fines transskriptionsideal med disse rytmiske bevægelser. 
At vise bevægelserne samtidig betyder ikke her at de fungerer endimensionelt som 
hierarkiserede lag under hinanden, det gør kun grupperingsbevægelsen, men blot at de lever i 
samtidighed. Det betyder at vi erfarer rytme vha. bevægelsernes samtidighed og stadige 
relationer og refleksioner med og af hinanden. 
 Larsson kalder fx den cykliske bevægelse, meter og takt, for den mest objektive. 
Samtidig mener jeg ikke at den er mere objektiv end at den ikke eksisterer med mindre den har 
de øvrige bevægelser at forholde sig til. Tempoet fornemmes som baggrundstæppe for alt hvad 
der i øvrigt foregår i de andre rytmiske bevægelser, samtidig med at det er i grupperings- og 
prolongeringsbevægelsen at denne cykliske fornemmelse formes. Puls kan forekomme alene, 
som hjertepuls fx, men metriske slag og taktfornemmelse fremkommer kun i relation til 
gruppering og prolongation, som minimum en lidt større betoning af 1-slaget for at angive 
takten, takt-segmentering. Altså: rytmedannelse fremkommer som samlet kompleks af flere 
bevægelser. Transskriptioner og analyser af elevers fremførelser i sidste kapitel viser at 
fremførerne er meget afhængige af at fornemme en pulseren i bunden af deres oplæsninger, 
men de former selv den metriske grund, den er ikke givet, selv om den ikke er fuldstændig 
ubundet heller. 
 
Et forsøg på at skelne grammatiske, fonetiske, semantiske og rytmiske informationer har Eva 
Lilja gjort (Lilja 2006). Lilja formulerer sig konsekvent omkring frasering og definerer fraser af 
fonetisk/sproglig art over for frasering af versifikatorisk art. Først skelner hun mellem syntaks 
og prosodi således: 
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hvor midten er morfemerne og højere niveauer udgår vertikalt både opad og nedad, 
henholdsvis for syntaktiske og fonologiske forhold. Det fremgår at Liljas ”prosodiskt ord” og 
”fonetisk fras” forholder sig direkte til Curetons/Larssons henholdsvis ”klitisk frase” og 
”fonologisk frase” med definitionerne: ”Prosodiskt ord [som Lilja sætter lig fonologiskt ord] uttalad 
sekvens, bestående av ord eller ordgrupp med en huvudbetoning; undergrupp til fonetisk fras” 
(Lilja 2006:606) og ”fonetisk fras [som Lilja sætter lig fonologisk fras] undergrupp till 
intonationsfrasen. Den omfatter ofta två prominenser eller betonade stavelser jämte 
versfyllnad/obetonade stavelser, men omfånget bestäms delvis av tolkning og läsart” 
(ibid.:587). Lilja (med Gösta Bruce) foretrækker betegnelsen ”fonetisk frase” trods at den står 
under den samlede overskrift ”Fonologi”. Jeg foretrækker derfor Larssons/Curetons termer da 
den fonologiske frase netop viser hen til sproglydenes funktionelle og psykologiske størrelser 
og de processer der fører til konkrete lyde, og ikke kun det fonetisk artikulatoriske/akustiske 
aspekt (Grønnum 2005:219). 
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At sætte sådan en oversigt op viser omdrejningspunktet i litterær versifikation, for siden vi hele 
tiden omtaler prosodiske aspekter med syntaktiske argumenter, så må det betyde at det vi taler 
om, er talt tekst. Indre eller højt læst. Og den ’ordbog’ vi tilsyneladende anvender når vi 
transformerer grammatik til lydlig mening, må virke helt implicit og være af semantiserende 
art.  
 
Hvordan transformeres rimeligt strukturerede og reglementerede syntaktiske enheder fra den 
hvide side direkte til lige så objektivt beskrivelige lyde i fonetikken? Det vil jeg ikke her forsøge 
at give hverken kognitive eller fysiologisk-neurologiske svar på. Jeg undersøger poesien for 
svar. 
 
Fonetikeren Nina Grønnum (2005:192) har indkredset trykgrupper vha. sammenhængen i 
tonegangen ved ytringer. Det drejer sig netop ikke her om spontane ytringer, men om defaulte 
læsninger, dvs. oplæsning af indholdsmæssigt neutrale tekster. Det er formentlig læsning der 
er grundigt forberedt og uden at fremhæve særlige betydninger. Med fænomenologisk 
udgangspunkt vil jeg lige gentage at for at vi kan opfatte noget som noget overhovedet, så har 
vi allerede fortolket og perspektiveret hvad vi er i gang med at opfatte - ellers er det der ikke, 
måske som støj eller forstyrrelse, og selv da opfatter vi slagsen af støjen. Men Grønnum er 
opmærksom på dette, at intet foregår uden kontekst. Konteksten er her at en enkelt sætning 
skal læses op i laboratoriet med et relativt neutralt tonefald og en neutral betoning, dvs. uden 
at lægge vægt på noget specielt (se nedenfor s.85). 

Grønnums prosodiske trykgruppe 

Forskellige sproglige domæner er fx stavelser, ord, fraser, ytringer, tekster (Grønnum 
2007:82). Grønnum specificerer at hun anvender Ytring, og ikke termen sætningsintonation, 
fordi en sætning er en syntaktisk konstruktion og ikke et prosodisk domæne, mens ytringer er 
prosodiske domæner med intonation og intonationskonturer. Altså, versifikationsforskningen 
(og den litterære tilgang til poesi generelt) oversætter æbler til pærer i arbejdet med tekster, i 
og med argumentationen at betoningen giver semantisk fremhævelse. At betoning virker 
betydningsfremhævende er Grønnum enig i, men hun taler om æblerne, realiserede 
betoninger, poetologerne taler om pærerne, sætningsdele på papiret. Versifikation bevæger sig 
altså over flere domæner imellem skrift og tale.  
 Grønnum argumenterer for en Prosodisk trykgruppe-enhed fordi den udviser konstans 
i toneforløbet: en betonet stavelse og samtlige følgende ubetonede stavelser (Grønnum 
2007:83): 
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frekvens 

tid 
          Han lag desigpåchai se long  en  og  tændte en Ca mi nan te  

Figur 1, Grønnum 2007:87 
   
Figur 1er en gengivelse fra Grønnum og viser en stiliseret tonegang af en deklarativ ytring. De 
store udfyldte cirkler er betonede stavelser, de øvrige er de ubetonede. Grønnums prosodiske 
trykgruppe indledes med trykket der så efterfølges af et varierende antal ubetonede stavelser, 
og hun vil fremhæve den enhed frem for den syntaktiske trykgruppe som udviser manglende 
konstans i tonalitet. Den syntaktiske trykgruppe har betoningen til slut, eller i sidste ord, 
skriver hun, og udviser ikke konstans i prætonisk stavelse. Den prosodiske trykgruppe er altså 
struktureret lige modsat den syntaktiske trykgruppe, henholdsvis indledende eller endende 
med tryk. Hun nævner ikke hvorfra eller på hvilket grundlag hun former den syntaktiske 
trykgruppe, men en hurtig og intuitiv test af almindeligt skriftsprog (Grønnums eget) viser 
mig, at hun har ret: 
  
- Prosodisk: {Han} {lagdesig på chaise} {longenog}{tændteenCami} {nante}. (Første stavelse i 
hver enhed har tryk, ubetonede stavelser først i ytringen står prosodisk for sig selv). 
- Syntaktisk {Han lagde sig} {på chaiselongen} {og tændte} {en Caminante}. (2007:86) 
 

Den prosodiske enhed viser konstans ved at være faldende i tonegangen fra den indledende 
betoning og indtil næste enheds indledende betoning der ligger højere end hvor den forriges 
ender, men lavere end hvor forrige begynder, {lag desigpå chai se} er jævnt faldende hen 
gennem enheden. Grønnum konkluderer at den syntaktiske enhed derimod ikke fremviser nogen 
konstans vedrørende tonegangen. Sætter man enheden til at ende med betoning viser de 
prætoniske stavelser ingen konstans: de fremkommer både højere og lavere i tone end den 
betonede stavelse.  
 Grønnums forslag peger på nogle af de problematikker der er centrale i diskussion af 
sprogrytme og metrik, og Grønnum modstiller prosodi og syntaks som de to objektivt set 
operationelle størrelser vi kan tale om. Det er her jeg gerne vil tage udgangspunkt i 
diskussionen.  
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Grønnum viser at danskerne typisk har højere tone i begyndelsen af en ytring (oplæst), og at 
tonelejet falder i løbet af ytringen så foregående betoning ligger en anelse højere end den 
følgende betoning, og hvert prosodisk trykmønster falder hen mod næste gruppe, og jo 
længere ytringer, eller trykmønstre, des fladere fald i tonelejet. Altså har ytringen i dansk et 
tonalt fald vi kender, og som i kommunikation kan antyde noget om den forventelige længde af 
ytringen hvorimod der i de sprog vi ofte sammenligner os med, svensk og engelsk, er en final 
sætningsaccent i stedet der antyder afslutning. Dansk har fri trykplacering og en fokal 
sætningsaccent der kan falde når som helst i ytringen der skyldes den semantiske eller 
pragmatiske kontekst (Grønnum 2005:343). Dvs. sproget har rytmiske træk man i den givne 
sprogkultur er vant til at lytte efter. 
 Om trykkets manifestation påpeger Grønnum at det er den mest 
 
besværlige af talens egenskaber når det drejer sig om at udpege de fysiske korrelater. Længde- 
og varighedsforskelle udspiller sig i tidsdimensionen. Tonegangen har grundtonen som 
korrelat. Der er ikke på samme måde én fysisk dimension man kan måle trykket i. Betonede 
stavelser er i reglen karakteriseret ved et konglomerat af akustiske egenskaber: 
grundtoneforløb, varighed, kvalitet og intensitet. 

Grønnum 2005:192  
 

Vi er meget fintfølende over for trykket, vi tolker og forstår hinanden ved hjælp af et finmasket 
væv af mange informationer vi under ét opfanger som betoning, prominens. Prominens er 
relativ, på dansk kan en betoning opfanges i lige så høj grad fordi omgivelserne svinder 
forholdsvist ind (2005:196). Tryk kan fremtræde ved en lille ændring lige før, i eller efter 
stavelsen, en stigning i tone, eller et fald (:193) eller vha. at en ordgrænse foran en betonet 
vokal markeres med et glottislukke (:196) 4. 
 Ang. varigheden af trykket kan enkelte lyde, især vokalerne være længere i betonede 
end ubetonede stavelser (:193). Ang. kvaliteten i betoninger udtales konsonanter og vokaler 
mere distinkt i betonede end ubetonede stavelser, og ang. intensiteten (fysisk lydstyrke) så er 
der en sammenhæng med trykket, men ingen entydig og enkel. Vokaler har fx generelt større 
intensitet end konsonanter, men vokalerne er indbyrdes forskellige. Høje vokaler har mindre 
intensitet end lave, og grundtonen påvirker intensiteten. 
 Virkningen af trykket er at fremhæve visse stavelser frem for andre og ”under normale 
omstændigheder fremhæves derved de semantisk mest betydningsfulde ord i ytringen, dvs. 
substantiver, hovedverber, adjektiver, adverbier og visse kvantorer” (:192). 
 
 I længere tekster vil nogle betonede ord være indholdsmæssigt vigtigere end andre, og de 
vil få en lidt højere grad af fonetisk prominens 

  Grønnum 2007:90 
 

                                                 
4 Musik- og bevægelses Kirsten Juul Sørensen underviste ligeledes eleverne i 1 og 2.gymnasieklasse i at 
musikkens betoning kan skelnes fordi den står i relation til omgivelserne, betoning er en relativ og ikke 
objektiv og ensartet størrelse. 
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Denne fonetiske prominens ligger inden for en kategori som Grønnum benævner som normal 
tryk. Det kan signaleres prosodisk ved at variere grundtonestigningen fra den betonede stavelse 
lidt. Jo mere prominens, jo større stigning (2007:90), men kun en til to halvtoner.  
  
Mens Grønnum kan vise forholdet mellem syntaks og fonologi, så bliver det mindre anskueligt 
når hun vil forklare hvordan vi arbejder mellem disse dele kognitvt. Grønnum forklarer det 
som forestillinger om statisk materie der flyttes rundt i bunker: At vi kognitivt set bearbejder 
sprog i syntaksen, at talestrømmen formentlig skanderes i mindre enheder end ytringen i 
prosodiske trykgrupper for at lette perceptionen og tolkningen 
 
derved at talestrømmen skæres ud i mindre bidder som kan behandles en efter en af det 
perceptoriske system 

 Grønnum 2005:192 
 

Forestillingen her er at perception foregår som indoptag af perler på en snor, en ad gangen. 
  
På den anden side er det sådan i sprog med fri trykplacering at der ikke nødvendigvis er 
sammenfald mellem syntaktiske grænser og trykgruppegrænser. Således ikke i dansk, jf. Han 
{’lagde sig på chaise}{’longen og}{’tændte en Cami}{’nante}. Så hvis den første perceptuelle 
behandling sker trykgruppevis, må man antage at den følges op af en tolkning der ombryder 
den prosodiske struktur og genetablerer ordgrænserne og de syntaktiske frasegrænser inden 
for ytringen. (understregning TH) 

Grønnum 2005:192 
 

Kognitivt arbejder lytteren ifølge Grønnum fra prosodi til genetablering af syntaks. Og den 
anden vej for taleren, producenten af ytringen: Først kommer tanken til os, så tænker vi 
tanken i syntaks, og så transformerer vi den efterfølgende helt anderledes prosodisk: 
 
Man kan udtrykke det således at når den talende har besluttet sig for ytringens indhold og 
dens morfosyntaktiske struktur, sker der en ombrydning af udtrykket: De syntaktiske grænser 
slettes og nye lægges ind foran de trykstærke vokaler... 

Grønnum 2007:87 
 
Skulle vi producere og opfatte sprog ad disse omveje, så kan vi ikke forklare hastigheden 
hvormed vi taler og forstår så hurtigt og umiddelbart, endsige have forventninger om hvad der 
vil blive sagt, som Grønnum også mener. En sådan ”syntaksen som vejen via” mellem mening 
og lyd er ikke plausibel. Spørgsmålet her er så: hvorfor er det sådan versifikationsforskningen 
(og fonetikeren) behandler sammenhængen mellem skrift og tale?! Imens flagrer meningen, 
følelsen og differentierede betydningslag rundt fordi det er svært at sige noget entydigt om 
disse. Konteksten forstyrrer konstant fastholdelse af betydningen.  
 Cureton/Larsson abstraherer den sammenhæng vi i hvert fald kán konstatere mellem 
betoning (prominens) fonetisk og betydningsvægtig fremhævelse til også at føre direkte op på 
de højere tekstniveauer, som direkte indikation på tekstudsigelsen. Det mener jeg som sagt 
heller ikke er muligt.  
 Men den skriftsproglige, bevidstgjorte grammatiske kompetence kan godt indvirke på 
vores tale. Talesproget kan så at sige normeres i frasering pga. vores skriftsproglige kulturs 
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medvirken sekundært. Problematikken diskuteres fra andre vinkler: Perregaard (1999) 
henviser til Maul når hun diskuterer indstillingen til sproget i læseundervisning og altså 
forholdet mellem skrift og tale: at ikke blot, siger Perregaard, er der ikke et reelt forhold 
imellem lyd og bogstav, (ang. undervisningspraksis i indskolingens læseundervisning), der er 
heller ikke et direkte forhold mellem lyd og fonem: 
 
Fonemer er abstrakte størrelser, som vi ikke ville være blevet opmærksomme på, hvis vi ikke i 
forvejen havde haft alfabetet. Det er ikke lyd i sig selv, der er afgørende, men de forskelle i lyd, 
som gør det muligt at skelne sekvenser af lyd fra hinanden.  

Perregaard 1999:64 
 
Skriftkonventionen gør det lettere at forstå, ikke at udtale (ibid.), og alfabetet er i sig selv 
forudsætningen for at isolere abstrakte størrelser, fonemerne (:65). Perregaard peger generelt 
på at forskningen i læsetilegnelse viser at vi bør rette fokus på at skriftsproget ikke fungerer 
som repræsentation af talesproget, at skriftsproget snarere viser tilbage og begrebsliggør og og 
forklarer vores talesprog, og især peger Perregaard på at børn finder strategier og konstruerer 
forståelsen af skriftsproget (ibid.81) ved hjælp af leg, tegning og især ved socialt samspil. Altså 
at formning af sproget foregår dybt integreret i både forløb og billeddannelse, frem og tilbage 
mellem lyd og billede. Den ene pointe jeg ser med Perregaard, er at forløbet, det lineære træk 
og konteksten ikke må glemmes i forsøget på at forenkle, forklare, segmentere og billedliggøre 
vores forståelser af sprogdannelse. Vi forstår og ytrer os evt. vha. prosodi (og gestik) i 
syntaktiske størrelser bl.a. fordi vi er bevidste fra skriftsproget. Skriftkonventionen gør det 
lettere at forstå, ikke at udtale. Perregaards diskussion af forholdet mellem skrift og tale 
antyder at versifikationsforskningen blanding af syntaksens argumenter for prosodiske 
fænomener måske har grundlag i en faktisk begrebslig kongruens.  
  
Kongruens ses i hvert fald i teoriernes behandling af prosodi og syntaks i frasering og 
segmentering i den centrerende bevægelse i overensstemmelse med fx Cureton/Larsson: den 
fonologiske frase, niveau 3, og intonationsenheden, niveau 4, kaldet henholdsvis den 
prosodiske frase og prosodiske ytring hos Grønnum. Her er også kongruens til Liljas niveauer. 
Lilja anvender som fundament niveau 3, fonetisk/fonologisk frase, og siger at en fonetisk frase 
er en sproglig enhed, betinget af grammatik, prosodi og semantik(Lilja:359). 
  
Jeg vil fremhæve at selvom vi blander og pakker grammatik, prosodi og semantik til fælles 
forståelses-enheder i produktion og reception, bør vi i beskrivelsen alligevel skelne mellem 
hvilke dele vi undersøger når vi arbejder i versifikationen og underviser i poesi. Poesien, midt 
imellem skrift og tale. 
  
Liljas pointe er et forsøg på at udskille en anden frase, en æstetisk variation som hun kalder en 
versifikationsfrase på samme niveau 3, fonologisk frase. En versifikationsfrase, som ofte 
modsvarer den fonetiske, men samtidigt også er kortere og styret af vers-skiftet. Hun mener at 
denne versifikationsfrase kan vise en lydlig sammenhæng med skriften. At versificering får os til 
at gruppere anderledes prosodisk. 
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 Meningsdannelsen, som de alle er inde på, arbejder under alle omstændigheder ved 
hjælp af vores prosodiske erfaring. Vi hører semantikken ubevidst i prosodien. Vi læser tidsligt 
ved hjælp af de pauser, kommaer osv. som skriftbilledet giver os, men det suppleres af vores 
rytmiske sprogerfaring. Og fordi vores rytmiske erfaring også rummes af øre og krop, med alle 
sanser, opstår mening kropsligt-lydligt også. Vi læser mening vha. syntaks, rytme og frasering, 
men i en tidslig erfaring, ikke kun som bearbejdet abstraktion. Derfor er Curetons abstraktion 
med s-w-hierarkiet kun for øjet, ikke for forståelsen, for hans s’er og w’er på højere niveau 
end stavelsesniveauet er ikke længere lydlige og umiddelbart gribelige, og de fremkommer kun 
ved intellektuel bearbejdning. 
  
Hvad er det så skriften så åbenlyst kan selv? For mening fremkommer problemløst vha. af vores 
Skriftsproglige erfaring. Skriftens betydningsdannelse undersøger Kjørup i sin bog Sprog versus 
sprog (2002). Kjørup hævder i modsætning til de just bearbejdede ’prosodiske teoretikere’ 
(Cureton, Larsson) at vores tid med forklaring i prosodisk læsning må ende, for det er skriften 
og skriftbilledets egen kraft der informerer vores læsning direkte, vi skal ikke først over lyden 
(eller prosodien) for at forstå, og vi skal ikke, som versifikationsforskningen også har tenderet 
til, over lyden for at erkende det æstetiske materiale og få æstetiske erfaringer. Eller i hvert 
fald ikke kun. Han sætter skriftbilledet i verset som fundament, i versvenderne og den med 
enjambementernes samvirkende ikonicitet som fundamentet for vores versifikatoriske 
kompetence. Jeg vil med Kjørup undersøge hvordan skriften giver mening, og vigtigst: 
hvordan det skrevne vers giver æstetisk erkendelse.  

Poesi og skrift. Verslinje og syntaks 

En af Kjørups (Kjørup 2002) bestemmelser af friverset kunne i sammendrag lyde således: 
Versifikationen - betragtet som ’synsredskab’ er et stilfænomen, men versvendingen til ny linje 
er ikke som en udvendig form af poesi, det udspringer derimod af noget ”i dybeste grad 
indvendigt. Verset er som ramme for ikonisk tegndannelse ’motiveret’, og motivationen er 
indre” (Kjørup 2002:257). Fænomenet vers er et kognitivt-æstetisk synsredskab. Det er 
læserens opgave at lade øjet danse hen ad linjen for at opfatte denne linjes særlige billede af 
verden som mental koreografi, ellers får verset ikke lov til at bevæge sig eller bevæge læseren, 
gøre denne klogere og mere sensitiv for at opnå poetisk erkendelse.  
 
Mening får verset således først for alvor lov til at give når det ikke overfladisk forudfatttes som 
noget ’ydre’ ornamentalt, men i konsekvens af dets ’indre bevæggrund’ som vending opfattes 
som noget mentalt.  
 Forbindelsen tilbage til spørgsmålet om versets pragmatiske status som principielt 
semantisk relevant kan hermed knyttes. For læseren bør det ikke være et spørgsmål om 
hvorvidt et eller andet enjambement under de eller de omstændigheder umiddelbart ser ud til at 
give semantisk mening. Derimod er det spørgsmålet om dette middelbare: aktivt at tilvejebringe 
omstændighederne for at en eller anden mening kan opstå; denne være sig en nok så ”højere, 
bagvendt mening”. Læseakten må nødvendigvis forløbe som en sådan semantiserende, 
ikoniserende proces hvis poesien skal tages alvorligt, tages på ordet, ordet som funktion af 
linjen. Tolkningens genstand er nok det verssyntaktiske materiale, men i den sidste semiotiske 
analyse er den tolkningsmæssige forarbejdningsmetode (nemlig: ud af dette materiale at skabe 
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den særlige verssemantiske mening) baseret på den verspragmatiske vilje til ekstraordinær 
erkendelse via semantisering (ikonisering). 
   Uden en sådan kunstnerisk bevidst vilje - fra læserens side vis-à-vis den typografiske 
trykside - ingen ’versifikation som poetisk erkendelse’. Versifikatorisk ikonicitet bygger ikke på 
umiddelbar lighed mellem tekstens udtryks- og indholdsstruktur, mellem dét teksten udtrykker 
og måden den udtrykker det på, men derimod på viljen til at tillægge denne særlige 
udtryksmåde status af motiveret; nemlig motiveret af et særligt indhold. Versifikatorisk 
ikonicitet bygger på middelbart infereret, tillagt lighed. Hvor der er sådan ikonisk vilje, er der 
verssemantisk vej. 
  Således bliver ideelt-potentielt set alle verstekstens elementer bærere af særlig poetisk 
betydning.   ... 

Kjørup 2002:258-59 
 
Hos Kjørup er verset mental segmentering. Når han skriver at verset er organisk enhed af 
indhold og form og alle elementer ideelt-potentielt bærere af poetisk betydning, så er det oven 
på den klassiske indhold-form diskussion af formalistiske og nykritiske teoretikere. Og her 
gives ikke et enten-eller, her er kun både-og, versifikationsformen er også digtets indhold. Og 
når han skriver at læsningen af verset ikke umiddelbart giver mening, men kun gennem en 
viljesakt giver middelbar, semantisk mening via viljesaktens ikoniserende proces, så er det på 
grundlag af hele bogens argumentation og diskussion af versets betydningsdannelse. White 
space for enden af verslinjen, enjambementer, strofer og ord fungerer som (syns)redskaber for 
denne kognitivt-æstetiske viljesakt.   
 Hvor enig jeg end er i Kjørups versifikatoriske analyser, så påvirker min uenighed ang. 
hans sprogfilosofiske udgangspunkt min stilling til hans poetologiske udgangspunkt og i sidste 
ende hans beskrivelse af hvad vers er, og hvordan de er det. Jeg må uddybe hvorfor.   
  
Som argumentatorisk metodik arbejder Kjørup i kampmetaforikken, som titlen også peger på: 
versus. Interferens og kamp står fx mellem betydningsdannelsen i verset og syntaksen. Men 
Kjørup pointerer endvidere betydningen af ”versus” der også betyder ”vending”, versets 
vending ned til følgende linje.  
 Følgen af kampen mellem vers og syntaks bliver en anden kamp: det frie vers’ sejr i 
skriftlighedens grafiske opsætning kontra en traditionel auditiv, rytmisk læsekultur af poesi, 
hos Kjørup i skikkelse af bl.a. Jørgen Fafner. Kjørup konstituerer verslinjen som den afgørende 
poetiske faktor og rytmen som poesiens formende grundprincip 
 
...[..]... 
Rytmen er vel snarere at betragte som et substansen overordnet formbegreb hvis funktion 
netop er at ordne substansen, forme den. Rytmiseringen er selve det stiliserende moment der 
former substansen - fra amorft til formet, leddelt. Rytmisering er stilisering. 
 Denne rytmiske stilisering - leddelende formning - af sproget kan så være lydlig eller 
grafisk, tage sigte på organisering af lyd- eller skriftmassen... 

Kjørup 2002:160 
 

Her er jeg meget enig, og Kjørup fører en meget velsleben ragekniv igennem Jørgens Fafners 
beskrivelse af det frie vers, som han mener grundlæggende ikke kan føres ”udelukkende på den 
klassiske versdefinitions præmisser” (Kjørup 2002:161), som Fafner gør, oven på en lydlig 
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versstilisering af isometrisk stilisering (Kjørup:160). Det er ikke på det frie vers’ grundlag og 
vilkår, siger Kjørup, at vi opfatter, som Fafner, det frie vers’ optiske side som sekundær til den 
lydlige. Kjørups pointe er derimod bestemmelsen af verslinjen som den afgørende poetiske 
faktor, virkende grafisk  
 
...[...]...af hensyn til både det grafiske og det rytmiske tryk, som tilsammen beløber sig til et 
kognitiv-æstetisk kompleks. Kun i form og dermed kraft af den grafiske kortlinje kan rytmiske 
figurationer få lov til at opstå på tværs af den metriske lovmæssighed. 

Kjørup 2002:173 
 

Kjørup formulerer i en note 6 side 364 at vi nu endelig må se os ud af den evindelige 
skyttegravskrig mellem opfattelse af ’tidslige’ over for ’rumslige’ kunstarter og i stedet 
betragte poesien som alle andre objekter af menneskelig erfaring: et både-og, strukturer i 
spacetime, ikke et enten-eller. Et digt er et spatialt-temporalt konstrukt.  
 
Og hvad skal så til for at vi kan indse hvad det optiske fænomen som digtet, og for Kjørup 
særligt verslinjen, er og for at vi forstår versets effekter? Først og fremmest en opmærksomhed 
for de grafiske sider ved den formdannende enhed, verset 
  
I det frie vers er den rytmiske frasering dikteret af den autonome grafiske stilisering, 
ordpløjning: verslinjen er den formdannende enhed. 
 Det frie vers er ikke kun ’frit’ i betydningen fri for metrum, den lydlige isorytmisering 
metrisk udmålende tid, men er også ’frit’ inden for sine egne suveræne rammer, som grafisk 
måleenhed i sin egen sanseligt-materielle dimension - tryksidens white space eller ”typografisk 
blank”. I denne dimension udfolder friverset sig - som det vil fremgå - efter sine egne rytmiske 
lovmæssigheder, i sin egen grafiske udstrækning som kunstnerisk formet tid. De frie vers 
udfolder sig som sådanne autonome ’spaces of time’ inden for det større ’tidsrum’ som er 
digtet...[...]... 
 Eftersom interessen for nærværende gælder den semantiske autonomisering i og med 
verset, er tiden inde til at vove den påstand at det frie vers ikke så meget markerer syntaksens 
frigørelse fra metret som derimod netop versets frigørelse fra metret til at undertvinge sig 
syntaksen - og dette vel at mærke efter autonomt verssemantisk forgodtbefindende.  

Kjørup 2002:241-242 
 

Ved at ikonicitere tiden, ’spaces of time’, får verslinjen mental segmenteringskraft. En 
’semantisk automatisering’ kunne lyde som om Kjørup kunne blive enig med Cureton i strong 
og weak på højere tekstniveauer som middelbare betydningsenheder der kan overskues under 
læsningen. Men det er langt fra Kjørups vej. Han er helt konsekvent i forhold til verslinjens 
relationer som informerer vores læsning og poesiens æstetiske formåen, og han er helt 
konsekvent i sin argumentation ud fra kognitiv-semiotisk udgangspunkt ang. vores evner til ved 
viljesakter at få middelbar mening. 
 Når Kjørup peger på versvendingen og enjambementet som afgørende for poesiens 
betydningsdannelse er det en meget vigtig opgradering af versets grafisk-visuelle effekter. Et 
slag der er uundværligt i diskussionen om lydens og skriftens rolle i vores sprog, og, er jeg helt 
enig med ham i, det særligt æstetiske som en pointering af både lydens og skriftens egenskaber. 
Men semiotikken og kognitionsforskningen har en beklagelig tendens til at behandle vores 
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kropslige evner som mentale strukturer der ikke yder verden og levende skabninger 
retfærdighed, og deraf udspringer min uenighed med Kjørup, i grundlaget: 
 Kjørup understreger meget relevant at verset både opererer i frasering, rytme, visuel 
segmentering og fortløbende syntaks: 
 
Lad her ’sætningsret læsning’ være betegnelsen for den proces som forløber langs med 
syntaksen og som har dennes semantiske tolkning som sit mål, og - modsætningsvis - ’versret 
læsning’ for den der forløber inden for versets egen ramme og hvis mål er den æstetisk 
motiverede semantiske integration af det versindrammende på et højere niveau: det poetiske. 

Kjørup 2002:76 
 

og for at vise versets kraft eksperimenterer han vha. kommutationsprøven i strukturalistisk 
tradition: at vi kan omversificere (:135) vers som første skridt, og dernæst som andet skridt 
omskrive enjamberede vers til prosa hvorved enjambementet ophæves. Disse afprøvninger 
viser at ”versgrænsen - fungerer som semantisk distinktivt træk” (Kjørup:138), og Kjørup 
konkluderer om det lille forsøg: 

 

 Denne første pointe kunne kaldes semantisk, for så vidt det drejer sig om hvad 
versifikation betyder. Den anden pointe, som kunne kaldes semiotisk, handler om hvordan 
versifikation betyder; transformationen fra ’vers’ til ’prosa’ er her ikke et spørgsmål om blot og 
bar typografisk ombrydning, men om indre semiotisk omkodning, så at sige svarende til et 
paradigmatisk skift fra versifikatorisk til prosaisk kompetence, fra ét regulerende kognitiv-
æstetisk system til et andet. 

Kjørup 2002:76 
 

men derefter begynder semiotisk selvreference at blive selvopfyldende mere end at pege på 
vers og læser. Kjørup opstiller tre tydningsfaser: en indexikalsk fase, en 
konventionel/symbolsk fase og ”de hermed etablerede ækvivalensrelationer korreleres endelig 
semantisk ifølge forskellige former for ikonosering” (:120-121). En ikonicering der opstår 
sekundært og middelbart ved vores vilje til mening. Kjørup kalder disse motiverede tegn 
ikoniske, men altså sekundært ikoniske fordi de er informeret af to sproglige tegnsystemer: 
 
Det er just den anderledes tegnbrug i poesien der udgør den systematiske forskel på det 
natursproglige og det poetiske tegn. Følgelig bør vi overordnet skelne mellem netop et 
natursprogligt og et poetisk tegnsystem på grundlag af en pragmatisk distinktion, og først i 
anden semiotiske omgang bemærke at det poetiske system så fungerer ikonisk, vel at mærke 
sekundært ikonisk. Natursproglig og poetisk ikonocitet er ikke umiddelbart sammenlignelig, 
for der er netop den pragmatiske middelbarhed - i og med den poetiske indstilling til tegnet - 
til forskel. 

:125 
 
Kjørup mener at det der især styrer vores opfattelse er læserforventninger til kendt 
normalsprog kontra et poetisk sprog. Det er volden mod sproget (:102) der inddæmmer det 
poetisk æstetiske, kunstværket. Han viser med tekst-pragmatikkens forklaringer hvordan det 
naturlige sprogs logiske rutediagram (:105) for læseren skal være funktionelt og vejvisende og 
undgå flertydighed, mens det poetiske sprog netop i flertydighed viser vej gennem 
kringelkrogede ’garden paths’, imod almindelige læse-processering- og klarheds-principper 
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(:106). Principper der via læserens poetiske kompetence formes af ikke-transparensprincippet 
fordi det viser det poetiske sprogs opacitet, altså et materiale med flertydighedsprincip (:107).  
 Det frie vers har sin særlige poetiske funktion, Kjørup ser som Jakobson en særlig 
sproglig funktion i poesien til forskel fra anden sprogbrug, ved ikke kun at bryde med metriske 
forventninger, mønstre, men ved i sin særstatus at være fri i forhold til almindelige regler for 
syntaks, men allervigtigst vha. at verset kan skære syntaksen over vha. enjambementet: 
 
Idet friverset tillader sig at bryde linjen midt i en sætning - eller endda midt i et ord - og 
herved lader det syntaktiske forløb stå alt andet end velformet tilbage på den således mere eller 
mindre radikalt brudte linje, hævder verset i samme spændte åndedrag sin egen formelle 
integritet som æstetisk form på bekostning af sætningen som grammatisk form. 
Enjambementet hævder, i konflikt med syntaksen det afbryder, verslinjens formelle 
selvstændighed. 
 Derfor bliver enjambementet så fundamental en form- ja magtfaktor for det frie vers i 
formuleringen af dettes status som vers og ikke netop lige ud ad landevejen prosa. Og fordi der 
ikke er nogen afgørende hørlig forskel mellem den rytmisk-syntaktiske frasering i det 
ametriske frivers og i den ikke-versificerede prosa, må friverset nødvendigvis insistere på den 
synlige forskel i og med den grafiske ombrydning som desto mere distinktiv.  

Ibid.343-44 
  
Og Kjørup fremhæver moderne poesi som noget ”synligt for øjet” snarere end ”inden for 
hørevidde”.  
 Jeg er fuldstændig enig med Kjørup i at verset semantiserer for os, semantiserer for 
vore øjne enheder frem, betydningsenheder, der ikke falder som perler på en snor, men som 
forskellige og semantiske dimensioner der lige som de fire rytmiske bevægelser danner 
forbindelser og pointer i kontekst. Og i enjambementet ligger en rytmisk, begrebslig, 
prosodisk pointe der er med til at definere vers. Semantiseringen vil forme forgreninger og 
kohæsioner vha. forestillinger til både af teksten frembragte billeder, som af rytmiske og 
semantiske stemninger der bringes ind. Og altsammen, som Kjørup siger, pga. viljen til 
mening! Her foregår et meningsdannede arbejde. Men netop derfor er jeg ikke enig i at det 
poetiske sprog er af en anden slags end ”natursproget”. Hvad er det natursproglige system som 
verset manifesterer sig i sin kamp med da? Her problematiserer jeg den formalistiske 
forestilling om dikotomi mellem naturligt sprog og deformerende poesi, interferensen mellem 
det Kjørup kalder det sprogligt-syntaktiske og det æstetisk-versifikatoriske. Kjørup betegner 
det naturlige sprog som det vidensrepræsenterende sprog, dagligsproget, med propositionelt 
indhold, det der giver sætningsret læsning og som simpelthen sprogligt. 
 Men sprogets betydningsdannelse foregår ikke kun systematiseret i digitale 
tegnsystemer der sekundært og middelbart giver poetisk funktion i ikoniciteten. Der foregår 
derimod endvidere unik betydningsdannelse vha. vævet af vores semantiserings-evne. Tegnet er 
ikke unikt, men betydningen er unik, og betydningen opstår i sin kontekst. Vi semantiserer vha. hele 
det æstetiske felt på de præmisser som teksten selv og unikt opstiller hver gang og i sin 
kontekst. Vi træder ind vha. framing på mange niveauer. 
 Poesiens betydninger og betydning er generelt, ikke kun for verset, kendetegnet ved 
dets unikke fremkomst hver gang, i egen ny sammenstilling i det komplekse væv af rytme, 
tegn, men jo også ved de forestillinger og billeder der ligger i ordenes semantiske felt. Ordene 
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er bærere af en betydning, vidde (termen er K.E. Løgstrups), ”i sig selv” som det ord kan 
bidrage i kontekst med at præcisere. Det er den ene indvending. 
 Den anden indvending er, og her inddrager jeg Andkjærs Olsens Stemme: Vores 
prosodiske erfaring har også en rolle i semantiseringen. Her foregår jo et både-og, vi forstår 
skrift og hører rytme og semantiserende betoning på én gang. Og vi har stor erfaring med at forstå 
stemmer, for de er en del af vores sprogdannelse overhovedet. Her inddrager jeg M.M. 
Bachtin. Jeg vil introducere til Løgstrup og Bachtin i 3.2. 

3.2. Videnskabeligt sprog og Sprogbrug 

Modstillingen af naturligt sprog over for poetisk sprog af formalistisk tradition kan jeg 
grundlæggende ikke tilslutte mig, for det er os umuligt at definere et begreb som 
”natursproget”. Vi har kompetence i forhold til begge sprogbrug, de skal opdyrkes og læres af 
sprogbrugeren ved hjælp af konventionen, og de skal drives af vores behov for at udtrykke os, 
performe både ”omverdensviden” og en æstetisk bearbejdning og nyskabelse af det allerede 
tillærte. De er fra start involveret i hinanden.  
 Bachtin og Løgstrup tager fra helt forskellig side et opgør med strukturalistisk 
forudsætning at sprog er systematisk, og at vi kan anskue det entydigt i dette forhold.  
 Fænomenet sprog er kulturfødt og kultureret i sin historiske og samtidige kontekst. Vi 
er fra start af sprogbrugere, og vi har således ikke et anvendt sprogstof først, og så en poesi der 
virker ved deformering af denne struktur. Den æstetiske brug af sproget er i lige så høj grad 
medskabende sproget, den foregår hele tiden i sprogbrugen, eller sprogbrug i ubestemt form. 
Nina Møller Andersen gengiver Bachtins bestemmelse af sproget som kulturfænomen, om 
forskelligsprogetheden (Heteroglossia): 
 
Bachtins egen forklaring på forskelligsprogetheden (heteroglossia) lyder således: ”Dette er dagens, 
epokens, socialgruppers, genrers, retningers sprog”. (M.M.Bachtin: Voprosy literatury i estetiki, 
Moskva 1975 s.86), og i et sammendrag fra Dostojevskijbogen kan det få følgende ord med på 
vejen: 

”( ) et babelstårn af sprogblanding, verbal-ideologisk, historisk, socialt bestemt, synspunkt 
på verden, afhængigt af socialt lag, akademisk institution, socialt typiske sprog, selv 
familiesprog, sproget er på ethvert tidspunkt i historien heteroglot, fortid, nutid, epoker, 
tendenser, skoler, kredse, interagerer og skaber nye sprog, udelukker ikke hinanden men 
mikser (ukrainsk, episk digt, studentersprog, børnesprog) supplerer hinanden og eksisterer 
side om side i folks bevidsthed i det virkelige liv, og kan som sådan inddrages i romanen og 
udnyttes der. Når det er i romanen er det en andens tale på en andens sprog og udgør en 
speciel tostemmig diskurs ( ) (Bachtin 1963/71: 278, 290-91, 324) 

Jeg har selv givet følgende forklaring på heteroglossia (rasnoretjije) ”den komplekse 
stratificering af sprog i genrer, argoter, sociolekter, dialekter og den indbyrdes blanding af 
disse former. ( )Man kunne, hvis et sådant ord fandtes, kalde det for lekter (Møller Andersen, 
2002:80-81). Andre steder sidestiller jeg det med sproglig variation. 

Møller Andersen 2005:12 
 

Heteroglossia vender jeg tilbage til. Jeg citerer Nina Møller Andersens (herefter NMA) 
Bachtin-oversættelse, fordi citatet tegner billedet af sproget uden grænse, uden defineret start 
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og slut. Det er med andre ord et spørgsmål om at sproget ikke findes andre steder end imellem 
os og i os og altså i kontekst, kontekst bredest og smallest defineret.  
 I forhold til naturligt sprog og over for poetisk sprog, så findes et 
vidensrepræsenterende, logisk sprog, ikke ’naturligt’. Og den poetiske sprogbrug er en del af 
al anden sprogbrug, såvel som fx rytme og som ikoniceret gestik i almindelig kommunikation. 
Deraf vores erfaring med også at læse poesi. Først Løgstrup. 
 
Løgstrup tog i Vidde og prægnans i 1976 (1995) sprogfilosofisk diskussion af betydning og 
sprogdannelse, og han mente i undersøgelse af sproglig betydning at når vi føres til oplevelser 
med en tekst er det ikke på trods af sprogbrug, men pga. sprogbrug. Dvs. når Victor 
Shklovskijs ’mærkværdiggørelse’, ostranenie, virker på os, er det fordi ordbetydningerne 
pludselig får betydning i fremmed kontekst, ordbetydningen er vid og kan anvendes inden for 
flere sprogsigter (se nedenfor), det er nemlig kun konteksten der giver ordbetydningen 
præcision, siger Løgstrup. Ordenes betydning er vid, og ordet kan anvendes i forskelligt sigte, 
et andet fortrolighedsplan. Jeg vil gøre rede for Løgstrups termer sigte, vidde og prægnans.  
 Løgstrup spørger ”Hvordan må forholdet være mellem udsagnets mening og ordenes 
betydninger?”(Løgstrup 1995: 22). Ordet får først sin betydning, sin prægnans, i helhedens 
mening, ordene har en vidde af betydninger der først får præcision i det enkelte udsagns 
mening, og han eksemplificerer med et ord som ’stærk’, der både kan betegne stærk sol, stærk 
muskelkraft ved kraftprøven i Tivoli der får klokken til at ringe, eller stærk i en tredie 
betydning: et ”standpunkt, der har slående argumenter for sig”(ibid.:31). Løgstrup siger at der 
i ordets sigte allerede ligger anlæg til udvidelsen. 
 Forvirringen om sproget, forklarer Løgstrup, består formentlig i at når vi behandler 
sproget, så har vi tanke for de videnskabelige sprog hvis særlige ejendommelighed netop er at 
de har vedtagne definitioner, og videnskabeligt sprog har fasthed og omfang, deraf 
videnskabeligheden. Ordbetydningerne er til gengæld langt fra fastlagt i den almindelige 
sprogbrug, dér har ordene netop vidde:  
 
vi må vare os for at måle det naturlige sprog med de videnskabelige sprogs alen ...[...]...Takket 
være betydningsvidden kan ordet bruges til at præcisere en mening og en betydning, idet 
vidden tillader ordet at gå ind i de forskelligste vendinger og sammensætninger og i dem vinde 
konkretion og give anskuelighed.   

Løgstrup 1995:33  
 
Og dette er tilfældet fordi meningen er primær. Før sproget, eller rettere, samtidig med 
udtrykket formes alene behovet for at udtrykke mening. 
 Løgstrup argumenterer indledningsvist med Julius Stenzel (Philosophie der Sprache, 
München 1934) at sprog er ekspressivt før det er semantisk 
  
Åndedrætsforegangen ved talen lader sig ikke gentage og indøve uden talen, så forbundet er de 
med hinanden, talens rytme og åndedrætsforegangen. Lad også det syntaktiske og semantiske 
stå i forgrunden for sprogbetragtning, vi kommer ikke udenom at indordne det 
åndedrætsforegangen, og åndedrætsforegangen er leddelt og dannet af den mening, hvis 
udtryk den er. Sprog er en syntaktisk og semantisk artikulation af, hvad der har sin oprindelse i 
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udtryksimpulsen og dens mening. Og udtryksimpulsen og dens mening er ikke noget, som 
sproget også er, men noget som sproget først og fremmest er, ...[...]... 

:15 
 

Sprog grunder sig på lydudfoldelse, et suk fx er endnu ikke sprog, men en åndedrætsgestus og 
primært ekspressiv (gengiver Løgstrup Stenzel). Først når der er en anden til stede, begynder 
sukket at ”tale”. Først når vi ”klarer os” (Løgstrup) at sproget er et ekspressivt fænomen, 
forstår vi hvad sprog er. Udtrykket fungerer semantisk, men det er funktion der kommer til, 
først har vi sproget som rytmisk artikuleret sammenhæng for 
 
Går vi modsat ud fra ordbetydningen som noget rent og skært åndeligt, der kombineres med 
en eller anden lyd, er der ingen forklaring på, hvorfor en sætnings eller en hel periodes 
rytmiske helhed og sammenhæng spiller så afgørende en rolle. Heller ikke bliver der nogen 
forklaring på, hvordan der af en sammenføjning af ord kan give sig så nuanceret og præcis en 
mening og meningsintention, som tilfældet faktisk er. Går vi ud fra ordets semantiske 
betydning, kan vi fra den hverken komme til den rytmiske helheds rolle eller til sætningens 
meningsintension, det kan vi kun, om vi går ud fra, at sprog er udtryksudfoldelse. Hvor intim 
forbindelsen mellem meningen og tonen (sprogmelodien) er, viser sig, når et ord bringer en 
”mislyd” ind, smst. s.47 [Stenzel] 
 Den differenciering af udtryksudfoldelsen, der sprogligt finder sted, er som sagt oprindelig 
af emotionel og viljesmæssig art, som når det for eksempel hedder ”Ild!”, ”Hjælp!”. De er råb. 
Betydningen er oprindelig emotionel, simpelthen fordi den er udtryk. Betydningen er 
oprindelig viljemæssig, simpelthen fordi den hører hjemme i en pragmatisk sprogsituation. 

:16 
 

Vi stykker ikke ord på ord sammen, for ordene har ikke betydning i sig selv og kan ikke give 
mening blot ved at lægges sammen lineært. Ordene har kun vidde af betydninger og 
flertydighed, og vi giver derimod ordene præcision alene ved at sætte dem i sammenhæng og 
kontekst, sprogsituation. Kun i den konkrete sprogsituation opnår de fuldstændig prægnans, 
eksakt betydning.  
 
...[m]ed en lille sproglig oppakning kan[vi] tale om uudtømmeligt meget. Den første 
betingelse for det er, at ordene ikke er regionalt fastlagte. For at det kan være talen der afgør i 
hvilken regional betydning vi tager ordene, må ordene i sproget være regionalt indifferente, og 
det er denne indifferens, der giver talen dens ufattelige frihed og bevægelighed.  
 Vi må altså holde sprog og tale [obs at Løgstrup tænker tale som inkluderende skrift, TH] 
ude fra hinanden. For at talens kontekst kan eentydiggøre ordets betydning, må sprogordet 
være mangetydigt. Talens eentydighed er betinget af sprogets mangel på eentydighed. Fra 
sprogets side er ordet med den vifte af modsætninger, der kommer den præcisering imøde, som 
talen giver ordet med dens kontekst. 
 Det ejendommelige er altså, at det er lige ved at gå modsat til, end vi straks er tilbøjelige 
til at mene. Betydningsvidden giver os muligheden for at bruge ordet præcist. Konteksten får 
sin chance. Hvis ordet var eentydigt, ville konteksten ikke få en chance, og vi ville være uden 
mulighed for at bruge ordet præcist. 

:40-41 
 
Dvs. overordnet er modstillingen altså højest videnskabeligt sprog med faste definitioner fra 
start, og det videnskabelige sprog er vel at mærke det eneste der fungerer sådan, over for 
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almindelig sprogbrug hvis betydninger til gengæld fremstår i kontekst, hver gang. Løgstrup 
anvender også betegnelsen natursprog, men definerer det som sprogbrugen hvor ordene først 
får betydning og prægnans i deres brug, deres sammenhæng og situation.  
 Sprogets grund er talesituationen, selvom ingen af situationens deltagere agter på den 
(:32), deltagerne er helt optagede af hvad de taler om, meningen kommer af situationen ”på 
den selvfølgeligste måde”...”meningen formidles uden misforståelse”, og talesituationen er 
skjult for de samtalende. Og Løgstrup fortsætter: Talesituationen er ikke blot skjult, den er 
også kompleks:  
 
Områderne forskyder sig i hinanden, så vi lever i de forskelligste områder på een gang. Hvortil 
svarer, at betydningens identitet og prægnans ligger i et sigte, der er suverænt over for 
områdernes forskellighed. Bestod betydningens identitet i dens hjemmehørighed inden for et 
bestemt område, ville dertil svare, at vi levede og talte i eet område ad gangen, som også vor 
tales mening bevægede sig inden for eet område ad gangen. Men netop det er ikke tilfældet. 

 Løgstrup 1995:32 
 

Sådan bevæger digteren os også netop i sin sprogbrug, lineært så det poetiske evt. mere 
overraskende lydligt og rytmisk leger med læserens sproglige og, som Kjørup og Larsson siger, 
vores versifikations-kompetence. Poesien leger med en rytmisk og semantisk flertydighed ofte 
på én gang der pointerer for os at vi netop som Løgstrup siger, for en gang skyld bliver 
opmærksomme på ”betydningernes identitet i områdernes forskellighed”. Det er vores 
æstetiske erfaring der med framing og figur over for grund i enhver sprogsituation kan pege på 
sig selv som poetisk og endog versifikatorisk, også i daglige sprogsituationers 
underfundigheder, vi kan slet ikke lade være med at skabe og omforme kendt ind i nyt.  

Indtryk og udtryk af verden. 

Løgstrup forklarer sproget som først og fremmest udtryksfænomen (lydligt som skriftligt). 
Han mener at ekspressiv funktion kommer før semantisk funktion  
 
Også de ikke-akustiske udtryksfænomener tyder på, at talen oprindelig er expressiv. Gestus, 
mine, legemlig holdning ledsager talen og understøtter den. Det kan de, fordi de er beslægtede 
med talen, og slægtskabet består i, at også de er udtryksfænomener, og at 
udtryksfænomenerne, sproglige og ikke-sproglige, har skikkelse. Som udtryk og skikkelse er de 
bestemte af intentionen. Sproglige ytringer er ikke bare saglig ”meddelelse”, men tillige 
kundgørelse af ”en indre følelse og vilje, en ægte intention”. Netop derfor er de for det meste 
ledsaget af gestus, der understreger rytmen, uden hvilken der ikke engang gives en rent logisk 
forståelse. Det ikke-sproglige udtryk gør i givet fald, takket være dets umiddelbarhed, et 
fyldigere og mere eentydigt indtryk end ordet. Gestus og mine kan derfor også kun gengives 
med en hel sætnings mening, hvad enten de erstatter eller understøtter et sprogligt udtryk.... 
 ...[...]... 
...Men ikke alene fordi lyden allerede i dens blotte sanselighed er fuld af symbolkraft sker 
overgangen fra sprogets expressive funktion til dets semantiske funktion af sig selv. Også af en 
anden grund. Individet er ikke til at begynde med en verdensløs sjæl eller en selvberoende 
bevidsthed, som står for at skulle etablere et forhold til verden og andre mennesker udenfor og 
omkring sig, men både den omgivende verden og andre mennesker hører på forhånd med til 
individets tilværelse, de ligefrem udgør den, de er med til at konstituere den. Individet er kun 
til i interdependens og i forvikling med verden. Fra begyndelsen af kommer udtryksimpulsen 
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ud for omgivelsernes indtrykskraft. Individet giver udtryk for dets indtryk - hvordan skulle det 
kunne undgå det - og med det er den semantiske funktion blevet til. 

Løgstrup 1995:16-17 
 

Et fænomenologisk fundament unddrager sig ikke her, når meningen, født af vilje, følelse og 
intention, går forud for ordene, ordenes rækkefølge og semantik, talte som skrevne ord. Et 
intentionelt subjekt som erfarende omverden, i lige høj grad med erfarende sig selv som 
omverden, som objekt og ”den anden” intersubjektivt (Zahavi 2004 og 2005) - men i hvert fald 
fra starten fuldt integreret i og med sin verden. Først og fremmest er vi intentionelle.  
 Løgstrup grunder så over at det naturlige sprog (som jeg her betegner ”sprogbrug”) 
skaber ”Ny erkendelse i ny formulering følger ny erkendelse i ny formulering uden at ændre 
dagligsproget” (Løgstrup:35). Han siger at sproget har egen immanente strukturer, normer og 
konventioner, som i sprogvidenskaben undersøges, og uden denne struktur ingen ordbetydning 
og ingen sætningsmening, men samtidig er der ingen grænser for de betydninger og meninger 
vi kan give udtryk for. Selv med grammatisk nogenlunde overskuelige regler kan der gives 
uoverskuelige antal erkendelser, drømme, visioner osv. Hvad er det i sprogets struktur, 
spørger Løgstrup, der gør ”at der til trods for at der med hvert sprog er givet et sigte, 
forskelligt fra andre sprog, så begrænser det ikke vore erfaringer, men tillader os at gøre alle 
mulige erfaringer inden for sigtet? Hvordan kan det historisk fødte sprog være åben for al 
erkendelse - og dog tage vor verden og tilværelse i sigte?...” (36). Løgstrup besvarer denne 
åbenhed trods struktur med  
 
at ordbetydningen har vidde og ikke omfang. 
 Uden at vide af vort sprogs sigte bevæger vi os inden for det. Vi ser ikke det sprog, vi ser 
med, så lidt som vi ser de øjne, vi ser med 

 : 36 
 

Og de funktioner vi bevæger os med i sproget behøver ifølge Løgstrup en distinktion: en 
forskel mellem sprogets funktion om materielle ting og optiske fænomener hvor vi kan pege og 
sige dét betyder ordet, ostensivt defineret, til forskel fra den funktion i ordene for de mentale 
og historiske fænomener. Det er ikke fordi disse er upræcise, siger Løgstrup, men fordi de 
skyldes ’tydninger’. Han anvender betegnelsen tydning som jeg anvender tolkning. Tydede 
fænomener, siger han, har ingen grænser, herfra og dertil. En stemning, en affekt, en emotion 
og mange andre ord kan ikke defineres ostensivt. Det gælder ord der er ord for historiske 
fænomener, situationer, begivenheder, tilstande, handlinger og valg. Ord for hvad vi ikke kan 
percipere, men som vi tyder (:39). 
 Hvad er det så der varierer, og hvad er konstant når vi tilsyneladende har ubegrænsede 
muligheder inden for et ganske begrænset system? Løgstrup eksemplificerer med ord som 
’lampe’ over for ’sagtmodighed’. Konstant for ordet lampe er den sansbare funktion at sprede 
lys, for sagtmodighed er det nogle typiske træk. Der er to ting vi ikke kan med sagtmodighed: 
ikke stramme det til en definition og ikke føre det tilbage til en sanselig iagttagelse eller 
forestilling (:48). Typiske træk går igen på varieret vis i konkrete situationer, og de er hver 
gang tydninger, eller umiddelbare tolkninger.  
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 Løgstrup nævner flere gange at der er stor forskel på hvor små og hvor store de 
forskellige betydningers variationsmuligheder er.  

Meningen, intentionen og omgivelsen 

Løgstrups udgangspunkt er at helheden mening kommer først. Dvs. at forestille sig tanken 
uden sproget er umuligt, de to udvikles sammen, og som Løgstrup siger i det tidligere citerede 
(s.97): Individet er ikke en verdensløs sjæl. Løgtrup forklarer meningens helhed og ytringens 
vilje og følelsesafhængighed, og han fremhæver at betydningshorisonten åbnes af følelsen 
 
Følelsen er cognitiv. Ikke at forstå på den måde, at den giver os erkendelse af sagforhold, 
relationer og kendsgerninger; følelsens kognitivitet består i, at den giver os adgang til verden 
og vor tilværelse. Forståelsen af verden og vor tilværelse er stemt.  

Løgstrup 1995: 93   
 

og intet er kontekstsfrit 
 
Spørgsmålet om, hvad en sproglig betydning er, er ikke besvaret med sprogtegnenes indbyrdes 
referenser eller med deres referens til extra-sproglige kendsgerninger. Ikke en eneste 
betydning, der refererer sig til verden, kan alene forstås ud fra en logisk syntaks eller en logisk 
semantiks system af regler. For at vi overhovedet kan træffe på kendsgerninger, må vi kende til 
betydning i eksistentiel forstand. Forventningen om hvad der er venligt eller uvenligt, nyttigt 
eller skadeligt, brugbart eller ubrugbart, hvad der er hjælp eller modstand, er altid allerede 
sprogligt artikuleret. 

:113 
 
At det forholder sig sådan skyldes at vi må gøre os klart at vi går ud fra et fra Kant 
”erkendelsesteoretisk vrangkompleks” (:111) hvor der ikke skelnes mellem ”beskæftigelse med 
den nærværende virkelighed og med den fraværende virkelighed”. Vi beskæftiger os ikke ofte 
med en nærværende virkelighed med mindre vi bader og vandet føles koldt, eller vi fanges af et 
landskab, spiser og elsker osv. Selvfølgelig er vores omgivelser i bevidstheden, men perifert, og 
vi beskæftiger os med forestillede muligheder og tanker. Samtidig er det med fænomenologisk 
indgang ikke sådan at vi perciperer den nærværende virkelighed og tyder den fraværende, for 
som Løgstrup kan gengive en Husserlsk bevidsthed om selvet: 
 
Forskellen mellem perception og tydning er ikke den, at vi perciperer, hvad der udvortes er til, 
medens tydningen hører sjælens indre til. Hvad som helst vi ser og hører og berører, tyder vi, 
og vor tydning er så udadvendt som vor sansning, alene fordi de er vævet sammen. Praktisk 
taget kender vi ikke til ren sansning, kun til sansning i tydning. 

:128 
 

Vi er til stede i intentionen, og vi gebærder os og opfatter intentionelt, både det nærværende 
og fraværende, forestillede. 
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Ordet, betydningsvidde og prægnans 

Løgstrup viser at sproget ikke fungerer efter den gængse opfattelse at et ord oprindeligt 
kommer fra og betyder noget anskueligt, perceptivt, og derefter overføres til at kunne beskrive 
historiske og ikke-anskuelige fænomener. 
 
 ”Hans sad i sofaen”, ”vi sad fast i trængslen”, ”nu sidder vi kønt i det”, ”han sad som konge i 
femten år”. Sigtet i verbet ”sidde” er en midlertid tilstand, under hvilken man er omfattet af 
noget eller hviler på noget. Altså ikke kun en stilstand, ikke bare det ikke at være i bevægelse, 
men en bestand. Omgivelsen, hvad enten den er material eller social, hører med og giver 
tilstanden fasthed. Omgivelsen kan også øve modstand og tvinge een mod ens hensigt til 
stilstande. 

:72 
 

Vi kan bruge ord i de forskelligste forbindelser, og det skyldes ikke at vi oprindeligt angiver 
’sidde’ som noget fysisk sanseligt som vi så overfører på historiske situationer eller stemninger. 
Altså at ordene oprindeligt havde en konkret betydning der så er overført til andre og 
metaforiske betydninger. Sidde forklares ikke i sin anvendelse ved at man anser det som en 
fysisk, stilling, sidde (altså ikke stå oprejst som legemlig erfaring). Sidde forholder sig i højere 
grad til omgivelsen, og det er dette sigte, bredest muligt, der kan trækkes på i sprogbrugen når 
ordet får prægnans i sin kontekst.  

 
Løgstrup giver tre grunde til at vi tror at ”oprindeligt var verden”, og derefter overførte disse 
sansninger metaforisk med sproget til at kunne give meningen at sidde kønt i det. Én forklaring 
er at vi i den filosofiske overvejelse over sproget uvilkårligt griber til de ord som er navne, fx 
underforstået nogle kategorier, som hest eller hund, er til forskel fra ’skygge’ hvor vi ikke 
spørger efter kategori, for der er kun den ene slags af fænomenet. Skygge er ikke et navn, men 
dog et navneord, som hest. Altså, grammatikken følger ikke dagligsproget (sådan som den 
filosofiske sprogbrug bør gøre det), men nøjes med at udstikke regler for sprogbrugen og ikke 
udlægge og tolke den (:62). Navne, og især egennavne, har mager betydning, og havde 
sprogfilosoffen i stedet for at kigge sig om værelset i overvejelsen (bord, stol, lampe) og ud ad 
vinduet (træ, lygte) læst en side i en fortælling og derefter overvejet hvor mange navne der 
forekom, så, påstår Løgstrup, er det et forsvindende antal, og sprogfilosofien ville have taget en 
anden vending. Vi går nemlig fejlagtigt ud fra, siger han, at adgangen til betydninger oftest er 
den samme (:61), at adgangen til hest og skygge som navneord er ens, men det er ikke 
tilfældet, adgangen er forskellig fra betydning til betydning (:62), ”undtagen når et identisk 
element i den ene og den anden betydnings adgang kan opvises”, hest og hund som arter fx, 
kategorier. 
 Den anden forklaring i følge Løgstrup er, ”at vi lige så uvilkårligt går ud fra, at den 
visuelle perception er det fundamentale forhold til vor omverden”. Dette er interessant i 
betragtning af en senere forskningsretning, den kognitive semantik, der netop indtager dette 
udgangspunkt. Løgstrup fører nogle eksempler: “Vi vendte tilbage til den grå hverdag” og “der 
er ikke skygge af mening i det, han siger”, og ”med en afgørelse han traf, fik han grund under 
fødderne”. Om forholdet mellem en grå kjole og en grå hverdag, skyggen fra træet eller skygge 
af mening, og mellem fødderne med sko eller på den faste grund siger han at det ikke forholder 
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sig som om et oprindeligt sprogord kom først over for et metaforisk overført ord, for intet ord 
er regionalt fastlagt (:64). Navne som grå og fod er oprindeligt ægte sprogord, har deres sigte, 
og derfor kan vi kalde hverdagen grå og tale om at få fast grund under fødderne, det er ikke en 
overført betydning, det tror vi blot fordi vi går ud fra at navne er tegn og ikke indebærer et 
sigte, en spontanitet, en adgang. Problemet er, siger han om tegn andetsteds (:53), at ordet 
først bliver tegn når det anvendes i et konkret udsagn. Ved omtalen får ordet betegnende 
funktion, for nu henviser det til noget ’partikulært’... 
 
Udsagnets mening får navnet til at fungere repræsenterende. Mange af de adgange og 
sammenhænge, som navnet taget for sig rummer, blændes der af for, i og med at det, som 
udsagnets mening får navnet til at betegne, bringes i brændpunktet. 

:53 
Løgstrup anfører nemlig at den grå hverdag er ligeså oprindelig som ordet grå om kjolens farve 
(65) eller skygge af mening lige så oprindelig som skygge fra træet.  
 
Strengt taget henviser de overhovedet ikke til noget, men tydeliggør hvad der går for sig i vor 
historiske tilværelse. 
 Med vendingen ”den grå hverdag” siger jeg, at hverdagen er begivenhedsløs og ensformig. 
Men når jeg kalder den grå, kommer det til, at jeg gør begivenhedsløsheden og 
ensformigheden tydelig med, hvordan de stemmer sindet. Vendingen sammenholder den 
vedholdende begivenhedsløshed og ensformighed med den korresponderende vedholdende 
grundstemning. En sammenfatning, der finder sted på basis af nok en sammenfatning, nemlig 
af hvordan den grå farve stemmer sindet i sansningen, og hvordan hverdagen stemmer sindet i 
erfaringen af begivenhedsløshed og ensformighed. Den dobbelte sammenfatning er en 
præcision, såvist som det er mere præcist at kalde hverdagen grå end at kalde den, skal vi sige, 
kedsommelig eller trist. Sproglig præcision opnås ikke ved at skille regionerne ud fra hinanden, 
isolere fænomenerne og finde generelle træk. Det bliver sproget tværtimod stumt af. 
 Vendingen ”den grå hverdag” bringer så forskellige regioner sammen som sansning og 
historicitet, fordi den grå farve og begivenhedsløsheden stemmer sindet på den samme måde. 
Sammenfatningen er derfor ikke metaforisk, der er intet tertium comparationis. Sproget er ikke 
ude efter at splitte sjæl og legem, ånd og materie ad. Sproget er lige så ikke-dualistisk og ikke-
hellenistisk som vor kultur er dualistisk og hellenistisk. Vi kan ikke fordrage ikke at holde sjæl 
og legem, ånd og materie ude fra hinanden, og et udslag af det er, at vi uvilkårligt går ud fra, at 
den sjælelige og åndelige betydning intet har med den sanselige og legemlige at skaffe og er 
blevet til ved en overføring. 

65-66 
 

Hermed får Løgstrup begrundet at vidden i ordbetydningerne får os til at tro at der er tale om 
metaforiske overføringer af et oprindeligt, sansbart (og altså ofte visuelt) ord-konkret. Det er 
gængs opfattelse pga. af vores dualistiske tilgang, at vi søger at holde ånd og materie ude fra 
hinanden, sansninger for sig, indsigter og erkendelser for sig.  
 
Som lydlig realitet tilhører ordet genstandsverdenen, men er samtidig mening, for så vidt en 
klang kun er ord takket være at den betyder noget. Ånden står overfor sig selv, overfor sin 
egen legemliggørelse; den bliver mulig som begivenhed. 
 Det fører to ting med sig. Sproget, selv legemliggjort ånd, befordrer åndens refleksion. 
Ånden ser sig selv i virksomhed i sproget. Ad omvejen over ordet bliver refleksionen mulig. 
Sproget får en eminent indvirning på tænkningen. 
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:39 
 

Teologen, men også sprogfilosoffen Løgstrup samler her ånd og materie for os anti-dualistisk, 
som han kalder det, og Løgstrup kommenterer det selv: Dualismen mellem sind og sansning, 
sjæl og legem kommer fra den filosofiske religiøsitet, men vi holder liv i dualismen fordi vi er 
en videnskabelig kultur. Videnskabens udskillelse og abstraktion er ”led i den reduktion, uden 
hvilken ingen videnskab kan komme igang” (:68), men netop sproget viser os at ”Sigtet i 
sansningen og sigtet i forståelsen af det historiske er det samme, begge steder stemt.”(ibid.). 
Jeg kan vise det arbejde mellem forståelse, sansning og stemthed i mit sidste kapitel, 
eksemplificeret ved det arbejde klassen i mit undervisningsforsøg udførte. 
 
Meningen i udsagnet er forud for de ord der først får betydning i udsagnets kontekst og 
endvidere at dette udsagn i sin grund er ekspressiv helhed, mening, og ikke sammenstykkede 
ord lineært. På den måde forklarer Løgstrup hvordan vi kommer så hurtigt frem i tale og 
skrift, ’talens flygtighed’, mens vi i farten fastholder meningen, også hinandens. Her er 
iblandet en både sanset og sprogliggjort stemthed, der hjælper meningsdannelsen, og som 
understøttes af gestiske, men først og fremmest dog prosodiske informationer, altså igen 
tilbage til helheden i udtrykket. Vi opfatter ikke gestik hos hinanden, vi opfatter ikke 
tonegangen eller pauserne eller mimikken, vi forstår derimod helheden. 
 At vi kan holde rede i betydningernes forbindelser og varianter selvom de 
tilsyneladende ikke har noget med hinanden at gøre, skyldes paradoksalt nok vores tilværelses 
sammensathed (:73). Det er foreningen af vidde og præcision i dagligsproget der muliggør 
ordets betydningsvidde, samtidig med at ordet får præcision i sin kontekst i dagligsproget.  

 
Den viide betydning opstår af, at fortrolighedslag skydes sammen. Ikke fortrolighedslag, der 
ligger klods op ad hinanden, men fortrolighedslag der er så disparate som tænkes kan. Sådan 
opstår også vor tilværelse i dens historicitet. Sprog og historicitet betinger hinanden og opstår 
på samme måde. 

:23 
 
Løgstrup eksemplificerer disse fortrolighedslag med brug af spot. Han lægger som grund 
pragmatikkens udgangspunkt i at hvad vi er eller gør, tages for gode varer. Spotten opstår ved 
at man under dække af at gå ind på kravet om vederhæftighed, ”afslører det som ubegrundet”. 
Hvis man om den andens fortælling om en ny og spændende ide trods det at det er en ”gammel 
traver” (:23) svarer ”hvor originalt!”, så fingerer ytringen at godtage den andens 
vederhæftighed som opfindsom, demaskeret i dets uholdbarhed i spotten. Spotten har et bredt 
register af godmodig spot, båret af sympati, til at gøre nar ad eller helt over til dræbende og 
giftig spot der i hånen er båret af antipati mod selve den anden person. Løgstrup viser at der 
skal kendskab, fortrolighed, til flere fænomener her for at kunne kende spotten: 1) at man er 
åben for kravet om godtagelse, givet i ethvert samvær(jf pragmatikkens samarbejdsregler). 2) 
at man skal kende den handling eller holdning det drejer sig om, et sammensat kendskab der 
indebærer at vi kender situationen som resultat af et forløb og tyder meningen om handlingen. 
3) at vi må have følelsens adgang til ”disharmonien mellem hvad den anden persons handling og 
holdning pretenderer at være og faktisk er. Kun emotionelt har vi adgang til disharmonien, en 
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ikke-emotionel indsigt i den findes ikke” (:24). 4) Det kræver fortrolighed med ironiens 
indirekte meddelelse, der heller ikke er elementær, men sammensat. ”Spot er altså et højt 
sammensat fænomen” (:24). 
 Det er meget vigtigt her for min analyse og bearbejdning af forsøgsundervisningen (se 
næste kapitel) at Løgstrup peger på spot og ironis sammensathed. Som han skriver, så bringes 
de forskelligste fortrolighedslag sammen, og det gør det svært at administrere og erkende, for 
her skal være kendskab til og fortrolighed med flere fænomener, handlinger, holdninger, på én 
gang. Løgstrup går ikke så specifikt ind i denne problematik, men jeg kan vha. min 
sprogbrugsanalyse i tekstarbejdet i klassen eksemplificere hvor komplekst det er. 
 Ét af de steder man kan få hjælp til at se igennem disse ”fortrolighedslag” er hos 
Michail M.Bachtin. Hvor Løgstrup beskæftiger sig med stemtheden i vores individuelle tilgang 
til verden, søger Bachtin at forstå vores sprog i forhold til socialiteten. Når Løgstrup henviser 
til ekspressiviteten i vores udtryk og meningsdannelse som primær, har Bachtin allerede 
inkorporeret ”den anden” i selve sprogets kommunikative udgangspunkt. Vi kommunikerer 
altid med nogen, og sådan skal man også se vores sprog indrettet: sproget er dialogisk.   
 Således går jeg fra filosofi om individ og sprog hos Løgstrup, til filosofi om individets 
forhold i social, kulturel sammenhæng med Bachtin. 
 
Ved hjælp af Bachtins begreb om Det tostemmige ord bliver sammensatheden af sprogets 
kommunikative praksis forunderligt nok konkretiseret. Jeg redegør her for et enkelt perspektiv 
af Bachtins ideer af litterær art (Bachtin 1986 og 2003) og i det følgende ved at inddrage af 
NMAs brug af Bachtin (Andersen 2002), mens jeg må fortsætte redegørelsen for NMAs 
anvendelse af Bachtin som sprogbrugsteoretiker i næste kapitel i forhold til analysen af 
klasserumsdialogen. 
 Med Bachtins tilgang begrebsliggør jeg i højere grad Ursula Andkjær Olsens Stemme, 
og jeg operationaliserer denne erfaring med NMAs hjælp. Jeg må redegøre for det lidt ad 
gangen stadigvæk. 
  
Anvendelsen af Bachtins begrebsapparat er lidt af en blandet landhandel, både fordi 
oversættelser fra russisk til de forskellige sprog har gjort det svært at identificere 
terminologierne tydeligt, endvidere er terminologierne brugt inden for forskellige 
videnskaber, litteratur, sprogvidenskab, didaktik og psykologi fx, så at ’Intertekstualitet’, 
’dialogisme’, ’heteroglossia’ og ’polyfoni’ ikke anvendes ens, sikkert, som NMA skriver, fordi 
Bachtin ikke var eentydig når han redegjorde for begreberne. Derfor, altså for at holde tungen 
lige i munden, er mit udgangspunkt NMAs redegørelse for Bachtins begreber i hendes bog I en 
verden af fremmede ord, Bachtin som sprogbrugsteoretiker(2002), for som hun siger  
 
ved mine egne ord [...] forsøge at forklare og eksemplificere de dele der har relevans for 
sproget i brug, dvs. at jeg i princippet her går den modsatte vej af Bachtin - jeg ’oversætter’ 
litterære typer ’tilbage til’ sprogbrugstyper.  

2002:105 
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Jeg anvender NMAs tilgang fordi især didaktisk forskning har gjort begreberne om dialogisme 
og polyfoni løse i definitionerne. Min anvendelse af Bachtins Ordet i romanen er således oversat 
af samme NMA og Alex Fryszman direkte fra russisk til dansk og har altså ikke været rundt om 
hverken norske, svenske eller amerikanske Bachtin-oversættelser og -forskere. Vha. Bachtin, 
der oprindeligt filosoferede over litteraturen, finder NMA svar på vores sprogbrug, og således 
forsøger jeg her med min anvendelse af Bachtins begreber i NMAs redegørelse at få hjælp til at 
gå i sprogets detalje og genoptager først i afhandlingens fjerde kapitel Bachtins begreber 
anvendt i den didaktiske forskning (i arv fra Dysthe 1997). Klasserumsforskningen i 
Skandinavien har i høj grad været inspireret af Bachtins begreber om det dialogiske ord, en 
sociokulturel tilgang. 
 Jeg tager således hul på redegørelsen af Bachtins begreber i indeværende kapitel for at 
belyse det dialogiske og det monologiske ord som genrebestemmelser der er sprog-immanente i 
diskussionen om det poetiske i forhold til anden sprogbrug  
 Jeg lader således Løgstrups påstande om spot, hån og ironi føre direkte videre til 
Bachtin for at indkredse problemfeltet om ironien yderligere og med NMA at operationalisere 
sprogbrugsanalyse til brug for den litterære analyse og analyse af klassedialogen i næste kapitel. 

Det dialogiske ord i levende kommunikation. 

Først og fremmest er det vigtigt at definere nogle af Bachtins grundbegreber som NMA gør 
rede for.  
 I det dialogiske princip ligger nogle nøglebegreber: ’dialog’, ’slovo’, ’polyfoni’ og 
’heteroglossia’ og i min sammenhæng især ’ytring’ og ’det fremmede ord’. Det dialogiske 
rummer som minimum to stemmer, eksistensens minimum: ”Den ene pol er jeg’et som for at 
forstå sig selv må spejle sig i du’et, den anden pol” (NMA 2002:34). Det dialogiske 
gennemsyrer al menneskelig aktivitet, et møde, en gensidig ansvarlighed mellem mindst to 
poler, hvorimod monologen er defineret som det der ikke er adresseret nogen og som ikke 
forventer noget svar (:35). NMA giver Bachtins sammenligning med et sådant monologisk rum 
som 
 
fraværet af den ene af polerne, giver Bachtin et rædselsvækkende billede af ved at sammenligne 
fraværet af den anden, det ikke at blive hørt, med Gestapos torturkammer eller djævelens 
beskrivelse af helvede som en dyb lydtæt kælder uden for Guds hørevidde i Thomas Manns Dr. 
Faustus. 

NMA 2002:36 
 

Det andet begreb er slovo som NMA foretrækker at kalde det på russisk så ingen divergerende 
oversættelser forvirrer, ordet.  
 
Slovo har grundbetydningen ’ord’, som det græske ’logos’; men det kan også betyde ’sprog’, og 
det er ofte blevet oversat til ’diskurs’. Bachtins dialogiske ’slovo’-teorier handler således om det 
dialogiske rum hvor jeg’et og du’ets slovo, jeg’ets og du’ets ’ord’ interagerer, med særlig vægt 
på ’det fremmede ord’, 

NMA 2002:34 
 

og hun citerer Bachtin: 
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Ordet er en tosidig handling. Det bestemmes både af den hvis ord det er og af hvem det er 
adresseret til. Ordet er fællesterritorium for både afsender og modtager, for den talende og 
hans adressat.    

 :35 
 

og i dette felt af ord skifter afsender og modtager 
 
Dialogiske forhold er en slags semantiske forhold mellem ytringer der tilhører virkelige eller 
potentielle subjekter, ytringernes autorer, og for at logiske forbindelser eller forbindelser 
mellem sagforhold kan blive dialogiske, må de blive til ytringer der tilhører ét subjekt, én 
autor, én bevidsthed (fx kan en matematisk formel blive dialogisk hvis det er læreren der ’ytrer’ 
den til eleven). Vi er igen ved det som Bachtin betragter som kernen i det dialogiske, nemlig 
intersubjektiviteten, det fælles territorium mellem dig og mig. 

 ibid. 38-39 
 

Vi skal skelne skarpt mellem ytring og sætning, påpeger NMA, for det er netop i forskellen på 
disse to at vi får grundlaget for det dialogiske i sproget, skelnen mellem grammatik (lingvistik) 
og kommunikation (pragmatik) (NMA 2002:74), for Bachtin interesserede sig ikke så meget 
for materialet som for funktionen, for forholdet mellem dele og helheder. Det fører Bachtin 
lige som strukturalisterne til tekstuelle strukturer, tekstelementernes indbyrdes relationer, 
men han kritiserer strukturalismen at den i sin sondring af diakron og synkron beskrivelse ikke 
koordinerer disse to, men fejlagtigt ser systemet som et lukket hele med egen specifik logik.  
Selv vil han studere sproget i dets specifikke logik og fællesskabet, og han anvender andre 
begreber end ’lanque’ og ’parole’, nemlig snarere ’ytring’ for ’parole’ (ibid:60). NMA siger ”at 
det er manifestationen af ’parole’, af ’talesamvær’, der bliver den konkrete ’ytring’, det 
vigtigste sprogvidenskabelige studieobjekt for Bachtin...[...]... Distinktionen ’langue’ /’parole’ 
bliver ofte illustreret med skakspillets regler over for selve spillet, og forskellen er her ”at 
Bachtins interesse ligger i hvert enkelt skakspil og ikke i reglerne som hos Saussure” (Holquist, i 
NMA 2002:61). Fra Bachtins synspunkt isolerer den rene lingvistik fejlagtigt ytringen til en 
monologisk, individuel handling uden at se på dens rette dialogiske sammenhæng, en talende 
og en lyttende forudsat i sig, og begrænser den til noget rent mundtligt, talesprog. Derved 
overser Saussure et for Bachtin hovedærinde: talegenrerne, ”de relativt faste typer af ’ytringer’ 
som har tematisk indhold, stil og komposition til fælles”(:61). Talegenrerne som er blevet 
oversat til heteroglossia betyder differentieret tale og udforskes af Bachtin til beskrivelse af 
”den komplekse stratificering af sprog i genrer, argoter, jargoner, sociolekter, dialekter og den 
indbyrdes blanding af disse former”(:80). NMA diskuterer begrebet og dets oversættelse 
samme sted, det kunne kaldes ’forskelligtale’, eller ’forskelligsprogethed’, 
’sprogmangfoldighed’, men NMA vil beholde det russiske ord, rasnoretjije, for at bibeholde 
betydningen af mundtlighed, talesprog, mundtlige genrer. Igen er udgangspunktet 
sprogbrugen, dvs. ytringen. 
 Derved kan sammenhængene foreløbigt og nogenlunde i det Bachtinske univers 
bestemmes som at slovo, ordet som leksikalsk ord, opslagord uden kontekst ikke er dialogisk, 
men netop ordet uden for sprogbrugen, den monologiske betydning, og ”Så snart slovo indgår i 



Kapitel III. Poesi. Sprog og rytme 
Ph.d.-afhandling Poetiskpaedagogik.dk Tina Høegh 2009 

 
 

 106 

sprogbrugen bliver det dialogisk og kan oversættes til diskurs. Når dette ord tilhører 
talesubjekter, bliver det ytring” (:90). 
 Disse talesubjekter er fx differentieret i Bachtins bog om Dostojevijs polyfone roman. 
Autors (ophavet til værket) aktivitet i romanen er dialogisk og har et dialogisk forhold til helten 
eller heltene. Helten er en hovedperson med egne rettigheder, en person/karakter/type og hos 
Dostojevskij er autors ord dialogisk rettet mod helten, et du, ikke et han (:41). 
 
 Polyfoni er græsk og betyder ’mange stemmer’. Bachtin har lånt begrebet fra musikken. 
Han gør selv opmærksom på at det er vagt, men siger samtidig at det skal forstås metaforisk. 
Polyfonien manifesterer sig specielt inden for romangenren og refererer her præcist til den 
konstruktion af flere stemmer, nemlig heltenes (karakterernes) og autors (fortællerens), som 
det græske ord antyder. Det er misforståelse at tro at ’polyfonisk’ er synonymt med ’dialogisk’, 
selvom den polyfone roman er dialogisk, eller at ’polyfoni’ er det samme som ’heteroglossia’, 
selvom ’heteroglossia’ indgår i den polyfone roman” 

 NMA 2002:41-42 
 

Mens det dialogiske princip så at sige ligger i selve ytringen, som en viljes ytring med indre 
hensyn til modtager, situation og fortid, er polyfonien flere viljer, flere stemmer der 
interagerer i forhold til hinanden, ligeværdige og ikke-hierarkiske. Og heteroglossia er her 
overfor selve ”det sprog” de taler, som stil, historisk funderet, eller som ’lekt’. Bestræbelsen i 
den polyfone roman er at ”forbinde flere viljesakter og at gøre stemmerne selvstændige”: 
 
Man kan blive i musikmetaforikken og forestille sig den polyfone roman som et musikstykke 
hvor autor er dirigent og heltene de enkelte instrumenter med hver sin fuldgyldige, 
ligeberettigede stemme. Dirigenten (autor) ved ikke mere om musikstykket end orkesterets 
øvrige medlemmer (heltene), han er bare organisatoren. Alle har partituret foran sig og kender 
de andre instrumenters stemmer, alle er afhængige af og indpasser sig efter hinanden. 
 Det omvendte af den polyfone roman er den monologiske roman som er den traditionelle 
romantiske og realistiske romantype før og samtidig med Dostojevskij, og som især er 
enerådende inden for socialrealismen. Modsat den polyfone roman er den monologiske roman 
et lukket, afsluttet, entydigt system, styret af én bevidsthed, autorbevidstheden, som er 
alvidende og har det sidste afgørende ord. 

2002:42 
 

Disse to romantyper, orkesteret og monologen, vender jeg senere tilbage til angående 
arbejdet, dialogen, i klasseværelset. I mit forslag til diskussion af fremførelsen af teksten som 
diskussionsobjekt i poesiundervisningen arbejder man med og fortolker man også, om ikke et 
partitur (som Andkjær Olsen ikke ville kalde digtet pga. ordenes semantik (s.69)), så med et 
forlæg: det skriftlige digt. Spørgsmålet er især i klasserumsforskningen om det er muligt at 
lægge an til et ”ægte polyfont værk” i klasserummet, som didaktisk forskning diskuterer. I så 
fald bliver ”værket” da undervisningens proces, men den diskussion tages som sagt, op i kapitel 
IV. 
 
Før jeg omtaler Bachtins indlemmelse af poesien i hans begrebsverden, må jeg omtale begrebet 
’det fremmede ord’, anvendt som analysebegreb af NMA i en genformulering og 
operationalisering (2002:104).  
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 Det enstemmige ord er det ord (diskurs) der er rettet mod selve genstanden, talens 
genstand, det objektiverede ord. En monologisk forståelse. Det objektiverede ord er Bachtins 
betegnelse for en persons ord, en karakter i romanen, der taler om genstanden (NMA 
2002:107).  
 Det tostemmige ord er her over for slovo, diskurs, der i sig bærer andre hensyn, har 
retning mod modtager og dennes eventuelle opposition, og som kan være rettet i forskellig 
retning mod medhørere på sidelinjen, eller mod en højere moralsk orden ”der klinger med”. 
Således kan der høres flere betydningspositioner, og det er det der kan medhøres som 
”fremmed tale” i talen, en anden stemme i ytringen som spejler sig som en anden position. 
Småord som ”jo”, ”vel” og ”da” (Terkelsen 2004) der i sig bærer betydninger, forbehold og 
argumentatoriske gendrivelser og rygdækninger til eventuelle modstanderes synspunkter. 
 NMA gennemgår hvordan det tostemmige ord bærer betydningspositioner i forskellig 
retning: det ensrettede tostemmige ord er forsøg på kopi, gengivelse af tale ved stilisering. 
NMA eksemplificerer denne første type af det tostemmige ord som en gengivelse af en 
ungdomsjargon, her er den ene stemme ungdomsjargonen og den anden stiliseringen af denne. 
Den anden stemme, ud over ungdomsjargonen er ”ensrettet” det den forsøger at kopiere, den 
taler ”med” forlægget, men rummer trods alt begge positioner, to ”stemmer”. 
 Den anden type tostemmighed er det forskelligrettede tostemmige ord hvor de to 
stemmer divergerer som i parodien. Her får en ungdomsjargon (forlægget) en modsatrettet 
stemme i den anden stemmes parodierende distance, her er ikke tale om kopi, men om en 
modsatrettet betydning. 
 Den tredje kategori indeholder både ’skjult’ og ’åben polemik’, ’replik i dialog’ og 
’skjult dialog’. Her ligger det fremmede ord gemt i selve ordet, som en anden påstand om 
samme genstand. I den skjulte polemik bliver der taget højde for den andens påstand, og dette 
bliver så afvist i samme autor-ord, mere eller mindre åbenlyst. En åben polemik 
eksemplificerer NMA i sin bog (2002:109) med egen brug af adverbielle udtryk som  ’måske’, 
’nok’ og ’man kan sige’. Ordene i ’replikken i en dialog’ vil være genstandsrettet og være svar 
på, foregribe modargumenter, hvorimod ’den skjulte dialog’ simpelthen har den manglende 
samtalepartner inkorporeret , som når en forælder ’opdrager’ højlydt på sit barn i bussen. Her 
tales der også ofte til de øvrige passagerer.  

 NMA sætter det fremmede ord i perspektiv. Det fremmede ord er det møde ethvert 
levende ord, dvs. ord i sprogbrug, møder på sin vej til sin genstand. Der er altid sagt, 
perspektiveret, modargumenteret, nuanceret over dette ord. Andre ord som mit ord støder 
sammen med og som mit ord indfletter. NMA beskriver et billede af ’mit ord’ som små 
molekyler i en farve og ’det fremmede ord’ i en anden farve. Molekylerne drøner rundt 
mellem hinanden i en slags forhindringsløb, men der er en form for system i det, for de har alle 
samme mål, nemlig at benævne genstanden (2002:111). Ordene forventer svar og er allerede 
under indflydelse af kommende, fremtidige svar-ord, samtidig med at ordet selv er svar-ord i 
atmosfæren for det sagte, og således er forståelsen også en aktiv handlen. Denne aktive 
forståelse hvor afsenderen forventer at blive påvirket af den andens fremmede ord, 
inkorporerer i sit ord ’det fremmede ord’ og skaber således vekselvirkning, indviklede 
samklange og dissonanser (NMAs oversættelse af Bachtinsk sprogbrug) hvor modtagers lytten 
er inddraget i ordet selv, en lyttendes horisont og synspunkter. Det bliver en vekselvirkning af 
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forskellige sociale sprog og ekspressive accentsystemer og således mødes taler og lytter i et 
allerede indre dialogiseret ord.  
 Bachtin omtaler især to slags fremmede ord der blander sig i mit ord. Det ene er det 
autoritative, religiøst/videnskabelige/politiske, semantisk lukkede og rigide, der ikke blander 
sig med de omgivende ord, for det har styrke og gennemslagskraft, vha. socialitetens styrke, så 
at sige ”oven fra” dikterende, til at forme mit eget ord som tostemmigt, så min tale klinger i 
overensstemmelse med de autoritative ord. Samfund indrettet efter et sådant autoritativt 
princip kunne være diktatoriske regimer. I klasserumsforskningen har man brugt ideen om Det 
autoritative ord om en lærers enerådige ledelse og måske også enetale til at perspektivere 
pædagogikkens modsatte ideal: at der i didaktisk henseende gerne skulle være en semantisk 
åben kultur, en åbenhed for flere viljer, dialogen, den i sig selv overbevisende argumentation 
der gerne skal vække nye uafhængige ord i hvert enkelt individ. Inspirere det indre 
overbevisende ord. Man behøver selv at indse sammenhænge ved hjælp af netop polyfonien, så 
man overbevises af det bedste argument, der bliver: mit eget indre overbevisende ord.  
 
Det får en afgørende betydning for den individuelle bevidstheds ideologiske tilblivelsesproces: 
bevidstheden vågner til et selvstændigt ideologisk live i den verden af fremmede ord, der 
omgiver den. 

Bachtin 2003:170 
 

Dette omgiver sig af uafsluttet samtidighed, henvender sig til efterkommere og afhænger af 
lytter-læsers særlige konstitution så denne forstår, det kræver iagttagen af en situations særlige 
lytter-koncept og ordets historiske liv på én gang, og Bachtin belærer om at man ikke må se 
bort fra dette slovo. Ellers vil ordet miste sin dynamik og blive tingsliggjort.  
 
Derfor lever ordet altid på grænsen mellem sin egen og en fremmed kontekst. Denne dialogiske 
vekselorientering danner ’ordet’s (slovo) semantiske og syntaktiske struktur, og det er det der 
kan udnyttes kunstnerisk i romanen, mens poetisk stil - ifølge Bachtins meget kontroversielle 
synspunkt - er afskåret fra enhver vekselvirkning (interaktion) med fremmede ord: I det 
poetiske sprog (slovo) må der ikke være nogen forbehold eller distance: 
Poetisk stil er konventionelt afskåret fra enhver vekselvirkning med det fremmede ord, fra 
enhver skæven til det fremmede ord. (Bachtin) 

NMA 2002:113 
 
De historisk og socialt fremvoksede og fremvoksende objektrettede, tostemmige og fremmede 
ord står således fremhævede som andre end det poetiske ord/diskurs, for det poetiske ord 
udnytter ifølge Bachtin ikke den indre dialogisme, vekselvirker ikke med fremmede ord. 
Digteren af det poetiske ord udtrykker sig derimod fuldt og helt, uden tvivl og forbehold: 
 
Digteren kan ikke sætte sig op mod sin poetiske bevidsthed, sproget er givet ham indefra, han 
må tale om noget fremmed på sit eget sprog. Hvis dette forbehold brydes, bliver det skrevne, 
’ordet’, til prosa eller med bachtinske ord, ”lavere poetiske genrer” som satire og komedie. 
Prosaikeren derimod bruger ’ord’ der allerede er fyldt med fremmede, sociale intentioner, og 
tvinger dem til at tjene sine egne, nye intentioner. 

NMA 2002:40 
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I NMAs og Alex Fryszmans oversættelse af Ordet i romanen med indledning af Jørgen Bruhn og 
Jan Lundquist står der i indledningen: 
 
Forholdet mellem poesi og prosa hos Bachtin er omdiskuteret, og læseren af Bachtins afsnit om 
emnet i Ordet i romanen må selv danne sig en mening om spørgsmålet. For nogle tyder Bachtins 
bemærkninger på en så overdreven tiltro til romanens evner, at alle andre genrer totalt 
misforstås; andre ser et gran af sandhed i Bachtins modstilling af de to genrer, mens atter andre 
endelig har fundet en formulering af, hvorfor poesien aldrig har sagt dem noget! Bachtins 
genredefinitioner er efter vores opfattelse svære at forsvare, når det gælder enkeltværker, og 
derfor betragter vi først og fremmest hans skillelinjer som polemiske og pædagogiske forsøg på 
at perspektivere hans romanteori. Da det tydeligst fremgår af en lidt uanselig note, er det 
vigtigt at gøre opmærksom på, at Bachtin selv påpeger, at modstillingen bygger på de to 
genrers idealtyper. [I den uanselige note i Ordet i romanen skriver Bachtin: (”Vi karakteriserer 
selvfølgelig hele tiden de poetiske genrers ideelle grænse; i de virkelige værker er forekomster 
af væsentlige prosaistiske elementer mulige, der eksisterer talrige hybride varianter af genrer, 
som i særlig grad breder sig i overgangsepoker for litterære poetiske sprog”.) og indledningen 
fortsætter:] Meget kort fortalt består modstillingen i øvrigt i, at romanforfatteren adskiller sig 
fra poeten i kraft af den markante inkorporering af forskellige ’sprog’ i sine værker, mens 
poeten modsat forsøger at skabe ét eget sprog baseret på en så stor uddrivelse af 
forskelligsprogetheden i digtet som muligt, dvs. poeten prøver ideelt set at skabe et jomfrueligt 
sprog. 

Bachtin 2003:33 
 
Om Bachtin er polemisk eller pædagogisk skal jeg lade være udiskuteret, men jeg er uenig i at 
Bachtins genredefinitioner er svære at forsvare. Tværtimod finder jeg hans enkle skelnen 
mellem det dialogiske, prosaiske ord og det ”jomfrueligt”, nyskabte, poetiske ord genial, og jeg 
anvender den fordi jeg i analysen af min eksperimentundervisning opdagede at det præcis var 
den skelnen i genreforventningerne som eleverne havde, og af den grund havde de problemer 
med at fornemme parodien i Benny Andersens digt Godhed. Det kan være en hjælp at opstille 
lidt rigide kategorier som første trin, ikke mindst i forhold til genrer, blot for at kunne 
bestemme og give beskrivelse af hvad der foregår i en tekst, for mit vedkommende: hvad der 
foregik i tekstarbejdet i en klasse. Ikke megen poesi vil overholde Bachtins definitioner ved 
monologisk sprogbrug entydigt, således altså heller ikke Benny Andersens Godhed, men vi kan 
anvende Bachtins skelnen til at undersøge sprogbrug og til at forstå hvilke greb der anvendes i 
de forskellige genrer. 
 Som noteret af Løgstrup (s.102) så er vi nødt til i forhold til spot og ironi at kende den 
handling eller holdning det drejer sig om, et sammensat kendskab der indebærer at vi kender 
situationen, forløb og følelserne involveret. 
 At Bachtin interesserer sig for og hovedsageligt filosoferer over det dialogiske ord, ser 
jeg ikke som værende det samme som at han ikke giver en træffende beskrivelse af det poetiske 
ord. Bachtin skriver i Ordet i romanen om digterens sprog at det er digterens eget: 
 
han befinder sig fuldt ud og ubetinget i det [sproget], idet han udnytter den direkte 
bestemmelse af enhver form, ethvert ord, ethvert udtryk (så at sige ”uden gåseøjne”), det vil 
sige som rent og umiddelbart udtryk for sin hensigt. Uanset hvor pinefulde de ”ordets kvaler” 
er, som digteren gennemlever under skabelsesprocessen, bliver sproget i det skabte værk til et 
lydigt organ, fuldt ud adækvat i forhold til autors hensigt. 
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 Sproget i det poetiske værk realiserer sig selv som noget, der ikke kan betvivles, ikke 
bestrides, noget altomfattende. Alt hvad digteren ser, forstår og tænker, er set, forstået og 
tænkt med det givne sprogs øjne, i dets indre former, og der findes intet, som kunne røbe et 
behov for hjælp til dets egen ytring fra et andet fremmed sprog. Sproget i den poetiske genre er 
en ensartet og singulær ptolemæisk verden, hinsides hvilken intet eksisterer og intet er 
nødvendigt. Ideen om mangfoldige sproglige verdner, der er ligeværdige, hvad mening og 
udtryk angår, er organisk utilgængelig for den poetiske stil 
...[...]... Modsigelser, konflikter og tvivl forbliver i genstanden, i tankerne, i oplevelserne, kort 
sagt i materialet, men de går ikke ind i selve sproget. I poesien må ordet om tvivl være et ord 
uden tvivl. 

Bachtin 2003:80 
 

En meget konsekvent genredefinition at det ligefrem er en ptolemæisk verden, men ikke desto 
mindre præcist formuleret, at det netop er disse forhold der muliggør ideerne om det specifikt 
”poetiske sprog”, ”gudernes sprog”, ”poesiens mysterie-sprog” osv.”(ibid.:82) Som det ses af 
min diskussion af Kjørups skelnen mellem det naturlige sprog og det poetiske sprog, så mener 
jeg altså endvidere at her kan være tale om at differentiere, ikke kun i rytme, enjambementer 
og versplove, i en æstetisk, opak sprogbrug, der visuelt peger på det poetiske, men også ved at 
anskue sprogbrugen. Vi kan i det litterære udtryk skelne mellem monologiske og dialogiske 
forhold som Bachtin anvender det: om sproget i sig selv forholder sig til et svar, en modtager, 
om slovo viser bevidsthed om andre mulige ord om og af genstanden, ord om ord sagt før eller 
som forholder sig til ord der siden må komme.  
 Det flerstemmige forekommer hvor slovos indre dialog med en modtager i forskellige 
retninger, historisk som socialt, ligger indlejret i diskursen.   
 Det der adskiller det poetiske ord fra romanens er altså først og fremmest romanens 
præsentation af flere stemmer, at flere personer overhovedet mødes i dialog og handlinger, for 
i ytringen/dialogen (selvom tekst) vil det indre af ordet forholde sig til ordets møde med andre 
ord omkring sig.  
 Men Bachtins skelner yderligere romangenren i forhold til hvordan romanens Autor, 
lidt og alligevel ikke helt sammenlignelig med Booth’sk terminologi Den implicitte forfatter-
instans5, forholder sig til figurerne i romanen, og opnår som NMA beskriver også to forskellige 
romantyper. En polyfon og en monologisk. Det afgørende skel i dette forhold er om 
romanpersonerne så at sige agerer inden for Autors udsagn, i hierarkisk underordning i 
udsigelsen, eller om personerne får en egen fri vilje uden for Autors kontrol. I det sidste 
tilfælde opstår den polyfone roman, hvor figurerne har ligeværdige stemmer, og er ligeværdige 
med Autor, som sagt: et polyfont ”du”, over for et monologisk ”han”. 
 Ursula Andkjær Olsens første værk i 2000, Lulus sange og taler (egentlig en vældig 
monologisk titel) er polyfon. I flerstemmigheden (ikke det samme som forskelligsprogetheden 
(heteroglossia)) i Lulus sange og taler forekommer op til elleve forskellige stemmer, de seks 
gennemgående (se bilag 5 for værkets side 7-9). Stemmerne her er tydeligt adskilte, nogle af 
dem har tilmed fået navn, Salomé, sangerinden, Ursula Ursprung, de former hvad Bachtin i sit 
værk om Dostojevskijs digtning kalder polyfoni, flerstemmighed, idet her er tale om adskilte 
stemmers særegenhed, og når de fungerer sammen i et værk sidestilles Autor disse stemmer til 
                                                 
5 Wayne C. Booth: The Rhetoric ofFiction, Harmondsworth: Penguin, 1987   
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fælles undersøgelse af ”hvem Lulu egentlig er i sin sammensathed” uden at værket opbygger 
Heltene som hierarkisk underlagt Autor. Her former alle stemmerne i stedet en organisering 
som en orkestrering. Denne ”orkestrering”, som både Bachtin og Olsen benævner det (s.69) er 
altså ikke en fremstilling, en kommenteret og fortællerbåret repræsentation af noget endeligt 
og afrundet, men i højere grad instrumentering af flere på hinanden-følgende og over-
hinanden-liggende stemmer som i musikken. Forståelsen og opfatningen af et sådant værk 
bliver derfor i modsætning til en tematiseret (Olsens udtryk se s.110) udlægning mere 
afhængig af tiden, i tiden, for stemmerne fortolkes ikke for læser/tilhører, de foregår. Disse 
stemmer taler hver sin lekt, mens Salomé er drømmende og forvirret, springende og 
versificeret i sin søgen efter identitet, er Ursula Ursprung ræsonnerende og analyserende 
situationen i fortløbende prosa. De taler altså med variation og fremstår derved som en form 
for lekter, heteroglote, forskelligsprogede, som stilarter. Det kunne de i og for sig godt gøre 
uden at værket var polyfont, for det polyfone fremtræder i følge Bachtins først når de er 
ligeværdige og ikke underlagt en en fremstillende Autor. Når stemme møder stemme, uden 
kommentar eller reflektion i fremstillingen. 
  
Altså, jeg finder at undersøgelsen af det æstetisk virksomme sprog ikke blot skal tage 
udgangpunkt i rytme og prosodi, ikke blot syntaks over for verslinje, og visuel ikonicitet. 
Undersøgelsen skal også, i og med at meningens ekspessivitet ligger før alt andet, som 
Løgstrup siger, så ligger sproget der sådan, imellem os, fuld af mening i unik situation, og 
endvidere skal undersøgelsen også kunne belyse, med Bachtins beredskab, det dialogiske i 
sproget. Undersøgelsen er også en undersøgelse af sproget i socialiteten, dialogen allerede i 
sproget fordi det er levende imellem os. Sprogbrugen imellem os fungerer som funktionelt 
behov, men viser sig ved at sprogbrug møder sprogbrug, og herunder er det poetisk nyskabte 
også en del af det sprog der kastes ud.  
 Det er vigtigt at undersøge det litterære sprog som sprogbrugs-genre, Genrestilistik 
har NMA og Frysmann oversat Bachtins term til, ud fra et funktionelt perspektiv og ikke ud fra 
en systemisk. Det er præcis Bachtins pointe når han mener at strukturalisterne undersøger et 
stivnet, monologisk system, og ikke sprog i brug. Dermed er det poetiske ord også 
virkningsfuldt, men i perspektivet: fortællerens-forhold-til-sin-verden-og-sin-sprogbrug. 
Bachtins pegen på det særegne poetiske ord mener jeg ikke vi skal anvende på hovedgenrerne, 
men til at få øje på sproget i de enkelte værker, digte som romaner. 

 
Jeg læser ikke Bachtins genrestilisering som en nedvurdering af poesien, men som en respekt 
for de to stilaters virkemidler og forskellige udgangspunkter og idealer. Og vi er tilsyneladende 
nødt til at bevidstgøre den i højere grad i klassearbejdet for at imødegå elevernes 
genreforventninger. Skolen, i hvert fald indtil jeg møder den 1.g., som for case-klassens 
vedkommende endnu ikke havde haft undervisning i litteratur endnu i gymnasiet, opererer 
med en implicit genreforventning, ikke som bevidstgjort arbejde med genrer og typologi. 
  
Vi kunne i stedet gå mere eentydigt til værks i undervisningen, synliggøre sprogets iboende 
nuancer og differentiering mellem stile, mellem en poetisk stemmes monologiske ny-skabende 
kraft der kan mane egne og nye verdener frem, i kontrast til den dialogiske og oftere også 
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tydeligere kontekstuelle, eller reflekterede fremmed-kontekstuelle, stemme som Bachtin 
forklarer ovenfor når ”prosaisten gerne måler sin egen verden med en fremmed, sproglig 
målestok”. Sprogbrugsstudiet kunne blive udtryk for litterær virksomhed sat i forhold til vores 
hverdagserfaringer i mødet med verden og andre(s svar). Vi skal ikke kun lede efter genrerne i 
deres form og formsprog, kort kontra lang tekst, versifikation kontra sætningsret sprogbrug, 
modtagerforhold åben/lukket brevform, avisartikel osv., vi kan inddrage i undersøgelsen at 
genkende den monologiske, i sig selv handlende tekst - også selvom den på ydersiden udgiver 
sig for at være fx en avisartikel eller et essay. 
 
Peter Stein Larsen har foreslået6 at vi sætter termen Centrallyrik, når vi bestemmer en i 
Bachtinsk forstand poetisk-sproget digtning, se fx mit bilag 7.a. for Inger Christensens 
Sommerfugledalen. Et requiem’s mestersonet og hele sonetkransen der er én bevidstheds afsøgning 
efter ord der tilstrækkeligt kan indfange sandheden om eksistensen. Afsøgningen foregår i 
nyskabelse af hele sproget og dets farver og muligheder. Over for denne centrallyriks en-
stemmige skaben foreslår Larsen termen Interaktionslyrik når vi taler om mere åbne lyriske, 
dialogiske former. Larsen nævner eksempelvis Naja Maria Aidt fra Balladen om Bianca: 
 
De sagde du var gået ned på byens fineste danserestaurant 
de sagde du ville lære nye trin. 
Men du gik selvfølgelig på havnen for at rafle. 
Ja, og så raflede vi i flere år. 
indtil strømmen gik. 
Så tændte vi månen 
ved højlys dag 
thi der var mørkt på den knejpe 
SKAL VI NU KLÆDE OS AF? 
disse ord drejer som en skrue 
låst i sit gevind 
for du var i virkeligheden en anden  
og det var jeg også selv. 
Jeg aner ikke hvem 
 

Her er tale om indlejrede samtaler, forskellige intonationer eller tvivlsspørgsmål om 
intonationer, det er ikke stilistisk homogent. Det er ikke ”de sagde at...” der får flerstemmig 
eller flersproglig virkning, det er blot indirekte tale gengivet ganske hierarkisk af 
fortællerstemme. Derimod fremkommer det flersproglige ord i eksempelvis ”selvfølgelig”, 
fordi der med ”selvfølgelig” indkalkuleres en forudgående eller bagudrettet viden, et svar ”det 
vidste du jo på forhånd” eller en samtale ”jeg ved jo det er løgn, det er det altid med ham /eller 
hende...” eller en hel medforstået social kontekst: ”hvem gider gå på danserestaurant og lære 
dansetrin, når man kan sidde og rafle på havnen...selvfølgelig!...”. 
 Stein Larsen henviser til Bachtin: 
 

                                                 
6 Med tilladelse fra Peter Stein Larsen anvender jeg hans begreber og forslag fra hans indlæg: ”Fremmede ord i 
ny dansk lyrik” ved seminar i Bachtinselskabet, Schæffergården maj 2008.  
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Alle ord lugter af en profession, en genre, en strømning, et parti, et bestemt værk, et bestemt 
menneske, en generation, en alder, dagen og timen. Ethvert ord lugter af kontekst og de 
kontekster, hvor det har levet sit socialt spændingsfyldte liv; alle ord og former er befolket med 
intentioner 

Bachtin 2003:91 
 

og havnen, knejpen, danserestauranten ”dufter” både af social og tidsligt konkret ”topos”, men også 
af en direkte og meget nærværende stemme i SKAL VI NU KLÆDE OS AF?  
 Interaktion med nogen eller et mere konkret noget vil i en del poesi tale med i forhold 
til kronotoper ”byens fineste danserestaurant”, ”knejpe” (fortidige udtryk og socialt placerbar 
sprogbrug), og/eller som interaktion, dialog. Man kan foretage sammenligning med gymnasie-
klassikeren af Aarestrup, en mindre tekst, som har masser af billeder og associationer, natur, 
bæk, bær, hæk, men ikke konkrete steder eller tider og derfor er mere monologisk-sproget, 
universel og indre-søgende: 

   
  Angst 
 
  Hold fastere omkring mig 
  Med dine runde Arme;  
  Hold fast, imens dit Hjerte  
  Endnu har Blod og Varme.   
 
   Om lidt, saa er vi skilt ad,  
  Som Bærrene paa Hækken;  
  Om lidt, er vi forsvundne,  
  Som Boblerne i Bækken. 

    
også selvom et lyrisk subjekt taler om et vi og et du. 
 
Så vi kan på én og samme gang kende og anerkende den poetiske stemmes kraft og nyskaben, 
men stadig at disse udtryk fremkommer ved vha. samme sprog som al anden sprogbrug, og 
stadig at al anden sprogbrug også er æstetisk skabende. Løgstrup viser at det er det samme 
sprog, med de samme regler i de to genrer, det poetiske og det hverdagslige, kontekst-
relaterede, og Bachtin viser at sproget kan bære én stemmes manen og nyskabelse såvel som 
flere komplekse identificerbare, sociale sprogretninger i sig. Sproget er det samme. Den 
poetiske funktion ER sproget. 
 
Og således kom jeg ad mange stier endelig hen til min egen argumentation nedenfor for at 
behandle poesien som både nyskabende, men eksisterende i hverdagsproget, rytmisk i tale som 
i skrift, som ikonisk effektfuldt såvel som semantisk, konstitueret ved enjambementet såvel 
som ved frasering. Resten af dette kapitel er således min egen argumentation for poesiens 
virkninger og en beskrivelse af min sprogrytmiske tilgang: Den rytmisk-semantiske læsning.  
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3.3. En teksttilgang med bevægelsen som redskab.  

Fænomenologien har været en vigtig modningskondenser for projektets ideudvikling, i og med 
at jeg af Larsson blev spurgt for år tilbage hvorfor jeg kun talte om en rytmisk-semantisk 
tilgang og ikke om en rytmisk-semiotisk? Nej, kan jeg nu svare, jeg nøjes med at tale om 
sprogets betydningsdannelse og udvider ikke den kropslige erfaring til at være kropslig 
semiotisk tegnfortolkning. Kroppen sanser, forholder sig og erfarer i koordination med vores 
erkendelse, forståelse og intellektuelle bearbejdning af fysisk energi fornemmelserne for 
bevægelser. En ”stigning” er en stigning af fysisk kraft, et fald en mindskning af fysisk kraft, det 
være sig kraft i lyd, muskelbrug eller anden fysisk engageret aktivitet. Kroppen tyder ikke 
tegn, kroppen sanser og erfarer rytme, bevægelser og stilstand.  
 
Diskussionen af hvad der kappes over i enjambementet fra den ene verslinje til den næste 
handler om segmentering i forholdet til prolongation. Segmentering, om det så er i den 
cykliske grund eller i grupperingsbevægelsen, er uinteressant uden sin dybe koalition med den 
lineære bevægelse. Jeg finder det er mere end syntaks (som lineær forventning og revidering) 
over for verslinjen (som segmentering) der er på færde i poesien, og jeg vil ikke lade det frie 
vers konstitueres af versvending og enjambement hovedsageligt. Det er bevægelsernes 
relationer (og her regner jeg syntaks med som et ordnende formprincip også) i kontekst der 
hver gang skaber prægnant mening pga. bevægelsernes relation til det semantiske, pragmatiske 
og altså også deres dialogiske eller monologisk pragmatiske forhold i kontekst. Jeg finder at 
ordet er mere og andet end tegn, og at ordenes semantiske vidde ikke alene får prægnant 
mening gennem sprogsystemets regler samt ordning i verslinjer, men at der følger en lige så 
prægnant tolkning sted, hver gang, som kan være svær at opdage dybden i medmindre at man 
gør sig den emotionelle forståelse klar ved hver læsning. Den emotionelle forståelse kan høres i 
oplæsningen og kan analyseres dybere ved en rytmisk analyse af bevægelsernes forhold, 
ligegyldigt om det er en indrelæst forståelse eller en ekspliciteret, oplæst. Den fortolkede 
sprogrytmes bevægelser er så vigtig en del af digtets potentielle emotionelle stemning at vi 
altid har den med os, i os, mere eller mindre bevidstgjort. 
 Følelserne kommunikerer vi i alle stemmens udtryk, rytme, tone og stemmekvalitet, 
også ved læsning af tekstligt tydede. Det er på den anden side ikke det samme som at mene at 
rytme kun er et lydligt fænomen og at skrevne vers i virkeligheden kun virker gennem hver 
læsers indre, stemte realisering. Det er jo teksten, og også dens visuelle ikonicitet og grafiske 
fremtræden med sammenstillinger og segmenteringer der er vores studie. Jeg vil gennem 
arbejde med tekst vise mulighederne med talt og skrevet sprog, aktiveret på én gang. 
 
Som Larsson noterer7, er det lineære og især det spatiale arbejde med tekster oftest det 
grundlag som litteraturundervisning arbejder med. Prolongationen bruges som beskrivelse af 
tekstens komposition, det spatiale overblik er tekstens temaanalyse, foretaget på baggrund af 
prolongationen. Jeg plæderer med Larsson for at de andre bevægelser 
(gruppering/centreringsbevægelse og meter/cyklisk bevægelse) bør bevidstgøres.  
                                                 
7 Larsson 1999 p. 86 og 107. 
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Niveau 2 i grupperingsbevægelsen er den klitiske frase: en betoning (s) med bindingsretninger 
til svage stavelser (w). Her opererer jeg med stigende segmenter: ws, wws, wwwws; 
faldende: sw, swwww; balancerende: wsw, wwwswww; opstandsende og pointerende virker 
flere tryk i træk: s s = spondæen eller tre stærke betoninger s s s hos fx Johannes V. Jensen en 
rund ung Jomfru, ws/s/sw, Johannes V. Jensens Paa Memphis Station, Digte 1906. 
 De tre bevægelser, meter, gruppering og lineær bevægelse, arbejder tæt sammen, 
både under læsningen og dennes fortløbende analyse af kohæsive forbindelser i vores 
umiddelbare opfattelse. Endvidere reparerer og omfortolker vi når vi forholder bevægelserne 
til det refleksive overblik, den fjerde temporalitet, intellektuel billeddannelse og abstraktion.  

Denne teksttilgangs bidrag er som omtalt at rytmisk beskrivelse giver undervisning med 
udgangspunkt i et materiale man kan forhandle om, dvs. i basis skal vi vise noget eksakt, noget at 
handle med. Derfor søger lærerne som Cureton siger, traditionelt ned på bundlinjen og taler om 
versfod når tekstens rytme bearbejdes, for versfoden segmenterer så bekvemt tekstens rytme. 
Men versfoden er utilstrækkelig, endimensionel og formår ikke at synliggøre hele det 
komplekse arbejde vi foretager. Versfoden er til gengæld en del af det rytmiske materiale som 
digtet kan være bygget over, og versfoden skal inddrages når det er relevant. Den kan 
reflektere den kognitive cyklicitet og har betydning for både segmentering og linjeære 
forventning. Segmentering i den klitiske frase spiller med og mod versfoden på forunderlig vis.  

De rytmiske segmenter 

Grundlæggende deler Cureton og Larsson udgangspunkt i deres anskuelse af rytmiske 
strukturer, men Larsson vender enkelte gange sine detalje-analyser visuelt på den anden led i 
forhold til Cureton. Det ændrer ikke dimensionerne for den rytmiske teksttilgang eller 
tankesættet, det ændrer tilgængeligheden for læseren. Disse grafiske opstillinger som Larsson 
enkelte steder benytter sig af i sin bogs analyser af Elmer Diktonius’ digte er et vigtigt redskab 
for poetisk pædagogik. 
 Den klitiske frase udviser det paradoksale forhold at den på den ene side kan 
segmenteres objektivt efter sit prosodiske tryk og syntaktisk efter bindingerne som 
sætningsled, men som Larsson siger ”semantikken styrer prosodien”, så det vil være semantisk 
realiserede segmenter der analyseres frem. Altså tolkningen af hørt og-eller set er altafgørende. 
Det vil indebære at vi bliver lydhøre over for vores egen og hinandens tolkning, at vi får 
redskaber til at få lidt bedre øje for ”de øjne vi ser med” (s.98).  
 Som korte og tilgængelige demonstrationer i introduktionen til den rytmiske tilgang 
viste jeg eleverne segmentering på mindste niveau i Egon Mathiesens Aben Osvald’s 
indledende strofe og Gustav Munch-Petersens digt ”det” fra debut-samlingen Det nøgne 
menneske fra 1932.  
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”Der var en gang en lille gabe -

å nej, jeg mener lille abe

og aben han hed Osvald.

...”

wsw

benaog

vald.Os

hedhan

be,a

lelil

nermejeg

nej,å

be -ga

lelilen

gangen

varDer

Segmenter

stigende: ws, wws

balancerende: wsw

faldende: sw, sww

opbremsende ss, sss

 
 
 
Øverst til venstre den lille strofe med fed skrift på trykkene, som jeg hører, læser strofen. Til 
højre ses strofen sat op med trykkene under hinanden og segmenteret vha. de klitiske 
bindinger. 
 Hos Mathiesen ses netop eksempel hvordan segmentering af både fornemmet versfod, 
en jambisk alternation, arbejder sideløbende med at bindingsretninger i de klitiske fraser også 
informerer rytmisk og former en afrundet helhed i denne lille strofe. Det vender jeg 
umiddelbart tilbage til når jeg har redegjort for segmenternes bevægelser.  
 Tolkningen af segmenternes intra- og intersegmentale struktur, grupperingsmønstret, 
har Cureton systematiseret på grundlaget af principperne om ækvivalens og variation, for det 
første, som æstetisk virkningsfuldt, men også som et princip for at kunne operere temporalt 
overhovedet, at vi gerne søger gentagelsesstrukturer og deres modstilllinger for at danne 
betydningssttrøm kognitivt. Som metret, den cykliske bevægelses tactuslag giver tempoet, 
giver grupperingsbevægelsen form og forhold til tempoet, og følger, som metret, egne 
gestaltpsykologiske regler og love. Cureton systematiserer yderligere grupperingsmønstret i 
tre aspekter: 
1. Omfang, dvs. gruppernes afgrænsing og længde, fra indsnit til indsnit. 
2. Retning, bevægelsen internt i gruppen, og  
3. Form, som så forholder sig både til bevægelsesretning og længde.  
 Disse tre aspekter har variationsmulighed i forhold til a)Repetition, b)Geometriske 
mønstre, c)Progression, d)Afvigelse-tilbagekomst, e)Fri variation (Larsson 1999:79, Cureton 
1992:270). Dvs. her er rig fleksibilitet og muligheder for tolkning. 
 I denne systematisering af grupperingsmønstret kan omfanget (ad.1) beskrive den 
klitiske frases mængde af stavelser: mange stavelser i et segment, omkring kun ét tryk, 
medfører lille tryktæthed, derfor lavere informationsmængde, og hurtigt tempo mod eller fra 
et højdepunkt, altså en prosalignende rytme hvis der er mange stavelsesrige fraser sammen. 
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Omvendt vil tæt tryk-fordeling virke anderledes pointerende og have en opbremsende effekt, 
fordi der i denne definition er tale om to eller flere segmenter, korte segmenter der i rad giver 
høj informationsmængde. Ad 2. Retning informerer om bevægelsen internt i gruppen. Både i 
forhold til rytme (forholdene om betoning), i forhold til syntaks og i forhold til tonalitet taler 
man (Tsur, Larsson og Grønnum) om at jo senere i en gruppe højdepunktet ligger, det være 
sig i stavelsessegmenter eller tonen i vokaler, des mere fremadrettet energifornemmelse vil det 
udløse: 
 
The steeply rising and falling intonation takes care of the over-articulation of the syllable 
boundaries. The vigorous forward grouping is effected by two aspects of this intonation 
contour: according to the musicologists Cooper and Meyer, a steeply-rising pitch or amplitude 
contour typically effects forward grouping (it “leads”, as it were, forward). And as I have 
pointed out time and again, late peaking generates an impetuous forward drive. 

Tsur 1998:111-1128 
 
Det siger Tsur med både musikologer, versifikationsforskningen og fonetikken. Altså, vi 
”skynder” os fremadrettet til kernen, og er der langt, bliver energien og tempoet stærkt 
stigende. For tonens vedkommende vil kernen, højdepunktet i en vokal, gerne forekomme 
som den højeste tone inden for vokalens udtale, for det rytmiske segment er det trykket, men 
som omtalt er tryk i sproget en sammensat og relativ størrelse, så også her vil det kunne 
aflæses som bl.a. tonehøjde og stigningsgrad eller faldet i forhold til umiddelbare omgivelser. 
Modsat bevægelsesenergi gives med en tidligt forekommende kerne, som former en 
bagudrettet energi, et energifald inden for segmentet. 
 Fornemmelsen formes på samme måde for hovedsætningers vedkommende: bagvægt 
former et tungere bagudvendt energitab, mens forvægt skaber forventning pga. ord-
ophobningen mod et kommende mål, handlingen i verbet. 
 Formen på segmentet (ad.3) forholder sig således både til bevægelsesretning og 
længde, og det er disse former på segmenterne, som jeg vil vise, der giver sanselige 
informationer i vores læsning, selvfølgelig i sammenhæng med de andre bevægelser, den 
cykliske, den lineære og tematikken. 
  
Angående det sameksisterende forhold i Aben Osvald-strofen mellem den klitiske frase og den 
jambiske versfod, så pakkes segmenteringsniveau 2 i indledende og stigende segmenter, der 
giver løfte om at ”mere” vil følge efter. Herefter veksles mellem balancerende, stigende og 
faldende, for til sidst i strofen at forme faldende segmenter, en afsluttende fornemmelse. Min 
pointe er at der ligger mere information end beskrivelsen af konventionelle versfødder kan 
fortælle os: I og med at vi medinddrager analysen af trykkenes ”ordlige” forbindelser og 
betydningsbindinger i den semantiske strøm, så formes denne lille strofe som kanonisk 

                                                 
8 Jeg inddrager ikke Tsur i diskussionen yderligere, idet jeg finder hans fonetiske analyser af realiserede 
tekststykker svære at generalisere over i den grad som han gør det. 



Kapitel III. Poesi. Sprog og rytme 
Ph.d.-afhandling Poetiskpaedagogik.dk Tina Høegh 2009 

 
 

 118 

fremadrettet begyndt og afrundet bagudvendt. Altså, rytme dannes vha. mange dele, men ikke 
mindst er min påstand, at disse klitiske fraser øver stor indflydelse, både i frie og bundne vers9. 
 
I forsøgsundervisningen i 1. og 2.g definerede jeg effekten af segmenternes form ganske 
firkantet: 

- Faldende og balancerende rytmer virker rolige og beskrivende, ses ofte i 
fortællende, berettende og beskrivende dele af både poesi og prosa. 

- Stigende segmenter virker energiske og fremadrettede. 
- Tryk på tryk giver opbremsende, pointerende effekt. 

  
Segmenteringen på grupperingniveau 2, klitisk frase, skal i sin definition søge 

- om muligt holde neksus sammen, 
- at binde konjunktioner fremadrettet, dvs. mod det additive element. 
- sætningsled skal så vidt muligt holdes sammen: præpositionsforbindelser 

handler det oftest om, men også tryktabsforbindelser har en naturlig stærk 
sammenhængskraft. 

 
Således er det nemt i Aben Osvald-eksemplet at dele segmenterne fordi de 1) lægger sig i 
forhold til orddelingerne, 2) formes ved hjælp af kommaet ’åh nej’, ved 3) neksusen ’jeg 
mener’... og ved 4) linjedelingen og den efterfølgende forbinder ’og aben’. Er det ikke muligt 
at overholde disse regler i sin segmentdeling, vil det være synligt begrundet i enjambementer, 
kommaer og sætningssammenhænge der så indebærer en argumentation. Ikke mindst bliver 
det poetiske argument synligt, og så er vi i undervisingssammenhæng så langt inde i teksten og 
tekstanalysen at det lige præcis er der argumentationen bliver interessant og handler om hele 
tekstens fortolkningsmuligheder, og det er et mål i sig selv. 
 
Næste eksempel, digtet det af Gustav Munch-Petersen, viser hvor variabelt segmentet er, men 
også hvor stor en indflydelse rytmiske ”stemtheder” øver. Eksemplet er ligeledes fra 
introduktionen i min forsøgsundervisning: 
 
det af Gustav Munch-Petersen fra samlingen ’Det nøgne menneske’ (1932): 
 

                                                 
9 Se endvidere Høegh 2002 for analyse af forskellige grader af frie og bundne former af Johannes Ewalds 
Rungsteds lyksaligheder og Johannes V. Jensens Paa Memphis Station. 
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Digtet      Oo-analyse 
 
ikke den tanke     OooOo 
at jeg endnu gaar på stien -   ooOoOoOo - 
at jeg endnu har den trygge bjærgvæg  ooOo0oOoOo  
ved min side -      ooOo -  
at der gror blomster -     oooOo -  
og at græsset dæmper skridtets haardhed -  ooOoOoOoOo - 
at klippen udstraaler solens varme -   oOoOooOoOo -  
men       O 
det, at jeg ved     O,ooO 
at jeg kan træde fejl -     ooo0oO -  
at der er en afgrund -     oo0oOo -  
at jeg maa gaa sikkert,     oooOOo, 
og at bjærgvæggen ved min side  ooOooooOo 
rykker nærmere kanten, jo længere jeg naar - ooOooOo,oOoooO - 
at stien bliver haardere,    oOoooOoo, 
og skærverne skarpere -   oOooOoo - 
at græsset bliver gult,     oOo0oO, 
naar jeg kommer nær solen.   ooooOOo. 
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    Segmentskema 

 
Rytmisk beskrivelse af dette digt kunne være: Første verslinje er særegen rytmisk, hvilket 
mange digte er for netop at skabe opmærksomhed om egen rytme. I de rytmiske gestalter ser 

w w w w s  w w w segm
entn
r. 

    ik ke   1 
   den tan ke,   2 
  at jeg end nu   3 
    gaar    4 
   paa sti en -   5 
  at jeg end nu   6 
    har    7 
   den tryg ge   8 
    bjærg væg   9 
  ved min si de -   10 
 at der gror blom ster -    11 
  og  at græs set   12 
    dæm per   13 
    skrid tets   14 
    haard hed -   15 
   at klip pen   16 
    ud strå ler  17 
    so lens   18 
    var me -   19 
    men    20 
    det,    21 
  at jeg ved,    22 
jeg kan træ de fejl -    23 

at der er en af grund -   24 
 at jeg maa gaa    25 
    sik kert,   26 
  og at bjærg væg gen  27 
  ved min si de   28 
  ryk ker nær me re  29 
    kan ten,   30 
   jo læn ge re  31 
   jeg naar 

- 
   32 

   at sti en bli ver 33 
    haar de re,  34 
   og skær ver ne  35 
    skar pe re -  36 
   at græs set bli ver 37 
    gult,    38 
naar jeg kom mer nær    39 

    so len   40 



Kapitel III. Poesi. Sprog og rytme 
Ph.d.-afhandling Poetiskpaedagogik.dk Tina Høegh 2009 

 
 

 121 

digtets første halvdel ganske alternerende ud Oo-skemaet, mens segment-skemaet binder 
segment 4 og 7 anderledes, lader dem stå alene: verber som har og gaar burde hænge semantisk 
og syntaktisk sammen med deres respektive subjekt jeg, men i og med at de betones (hvis man 
vælger det), løsrives de det foregående segment der allerede har en betoning. Disse to verber 
kobles heller ikke fremefter, gaar med paa stien fordi paa stien syntaktisk er en 
præpositionsforbindelse, og disse defineres som en stærk semantisk bindingsenhed. har 
(segment 7) kobles ikke fremefter med den trygge (segment 8), der har eget tryk. Muligheden 
for binding ville i så fald være med den kun, og det giver ingen mening at fravriste 
bestemmeren den fra beskriveren trygge der prosodisk ikke kan skilles uden at blive påfaldende 
pointeret. 
 Digtets første linje, ikke den tanke, informerer om at læsningen ikke skal lægge en 
alternerende rytme som fast bærende form, men de følgende linjers (2-4) ensartede ooO-
optakt i kombination med alternationen får alligevel med både faldende, balancerende, 
stigende og opstandsende segmenter (sammenlign Oo-skanderingen linje 2-7 med segment 3-
19) en rolig rytme i gang i læsningen i den første halvdel af digtet. Især skaber segment 12-19, 
en regelmæssig, faldende tendens, en rolig rytme. Man kan aflæse det visuelt ved de relativt 
tætte og lige marginer i Z-skemaet indtil segment 19. Alternationen skaber ro og flyden, men 
ikke som i Aben Osvald hvor alternationen bærer en del af det rytmiske udtryk, fast rytme. 
Her i det er en behagelig prosarytmisk fornemmelse. Læsningen leder nemlig, guidet af den 
besynderlige første-linjes indledning ikke den tanke efter andre rytmiske sammenhænge, 
semantiske sammenhænge. Læsningen søger koblinger og grupperinger og et andet rytmisk 
holdepunkt end alternationen. Især er det indledende ikke nærmest at igangsætte digtet med et 
brud. Negationen udpeger det vi ikke skal billedliggøre os som læsere, hvorefter vi kognitivt 
ikke kan andet end billedliggøre det.  
 Linjeskift og tankestreger hjælper vores søgen efter rytmisk grund, og især vil den 
genkommende rytmiske figur i indledningen af linjerne 2, 3 og 4 at jeg endnu... at jeg endnu... 
ved min side være en guide. I linje fire får denne rytmiske figur ooOo endog lov til at stå alene 
på linjen og ringslutte fornemmelsen af figuren som rytmisk grund. Lykkeligvis 
problematiserede forsøgsklasserne netop denne min rytmiske grundfigur, fordi der ikke var 
enighed om udtalen og nogle af eleverne ville hellere udtale: at jeg endnu. Det igangsatte 
diskussionen af betoninger, noget de fleste i klasserne netop lige havde ment at de intet vidste 
om!   
 Digtet deles og brydes tydeligt både visuelt, semantisk og rytmisk midt på: men /det  
og efterfølges rytmisk af anderledes segmenter: de er både længere (øget tempo) og stigende 
(fremadrettethed) og derefter mere skiftende (uro). Der er ikke længere lige højrekant i denne 
halvdel, men i segment 33-38 formes dog en ny og roligere træde-rytme i den symbolistiske 
bjergvandring: 
 
at stien bliver haardere,   /oOooo\ /Ooo\   
og skærverne skarpere -  /oOoo\ /Ooo\  
at græsset bliver gult,  /oOooo\ /O\ 
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Mulighederne for grafisk fremstilling, i ét billede at vise sammenhæng mellem sprog og musik, 
billede og musik, mellem set og hørt bør ikke indskrænkes, men udvides så meget det kan lade 
sig gøre. 
 Det kræver, eller afføder helt naturligt, en induktiv arbejdsform, der grafisk og ved 
detalje-observationer fra skemaet kan tegne et overblik og give næring til en anden deduktiv 
proces (og vice versa), en formel beskrivelse. Dette digt viser grafisk sin indholdsmæssige såvel 
som sansede, perciperbare todeling (før og efter men). Ikke mange digte former grafisk såvel 
som lydligt så tydelige ”undrepunkter” for observationer som dette, men segmentskemaet kan 
hjælpe ved de digte der ikke er tydelige og dog alligevel former sprogrytme der taler med i 
vores læsning og fortolkning. Det’s rytmiske skift fra faldende segmenter i segment 12-19, over 
opstandsningen i men |det  og til et voldsomt udsving på venstre segmentkant til hurtige, lange 
og stigende rytmer i segment 22-25 og tilmed med en efterfølgende abrupt opstandsning 
mellem segment 25 og 26, viser nogle formelle bemærkelsesværdigheder som eleven kan lade 
sig styre af i sin analyse: hvor skal jeg lede? Hvad skal jeg mene? 
 
En opstilling af enheden i en segmentanalyse kan vise underfundigheder. Således var 
grupperingsbevægelsen meget interessant i Dorphs digt ’det sker bare...’ (egentlig utitlet), et 
digt der blev inddraget på foranledning af lærer B i caseundervisningen fordi ”det både 
beskriver rytme og fornemmes rytmisk på en eller anden måde”, som hun sagde. En 
segmentanalyse viste hvordan dette digt bærer sin bølgende puls i segmenteringen (digtet 
ligger i sin helhed bilag 4): 
 
 
   nr. w w w w s w w w w 
1     Det sker ba re,   
2      lidt     
3    ef ter lidt,     
4     en ti me    
5     på ø jet,    
6      så     
7    er det af ten, 
    
8      un ge    
9      men ne sker   
10      væl ter    
11      op     
12     ad trap per    
13   og træ der ind     
14     i sto re 
    
15      ly se    
16      lej lig he der,  
17      vildt     
18   ges ti ku le ren de   
19     og gri nen de,   
20     en kvin de 
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21      flyt ter sig   
22     i søv ne    
23   og pres ser brys ter ne   
24     og ma ven    
25  mod et 
        
26    styk ke is     
27      koldt     
28      la gen,    
29      bal der ne   
30      hæ ver sig   
31     en smu le    
32     med 
      
34      ån de dr`æt tet,  
35      let te    
36      døn nin ger   
37      vug ger    
38      fis ker b`å de ne 
39     og løf ter    
40     og 
      
41      sæn ker    
42      må ger ne   
43     på van det,    
44    ik ke alt     
45    hæn ger sam men,    
46   men 
        
47    næs ten fy sisk    
48     og u den    
49  mys ti fi ka tio ner    
50    kan jeg mær ke    
51    en 
       
52     gi gan tisk    
53      bøl gen  
54      nu,   
55    gen nem musk ler    
56     og væg ge    
57     og møb ler, 
    
58     pul se ren de   
59    gen nem luf ten,    
60      syn gen de   
61     i el- mas ter   
62     i tøj sno re, 
   
63     for bin den de   
64      slægt nin ge   
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65      els ken de   
66      dø de,    
67    o ver alt     
68     og al tid      
69     en 
      
70      puls,     
71      stil le    
72   tæl len de får    
73     på mar ken,      
74      fli ser   
75     på for to vet,     
76      rø de  
77      bi ler    
          

 
 
Jeg peger i denne opsætning på enjambementerne ved angivelse af ekstra mellemrum mellem 
versene. Heller ikke denne analyse er objektiv eller ”korrekt”, analyserne vil altid kunne 
varieres alt efter hvordan man læser dem og lader dem betyde, betoner dem, derved det 
bevidstgørende arbejde i undervisningen.  
  Dorphs digt viser en segmental rytme jeg ikke har set andre steder: i bløde udsving, 
glider segmenterne fra stigende til faldende hele vejen gennem digtet, ikke i voldsomme 
overgange og pointerende rytmebrug, men netop i en blød puls. Når lærer B syntes at digtet 
var rytmisk, kan det være denne bølge af stigen og falden hun kunne mærke. Sidste 
eksperiment-klasse skrev stil over digtet som afslutning på hele rytmeforløbet.  

Enjambementets rolle 

Jeg er meget enig med Kjørup i at kategoriseringer som hårde, blide eller morfologiske 
enjambementer ikke siger nok om det poetisk funktionelle (Kjørup 2002:219) når de kun 
forholder sig til den syntaktisk-grammatiske del af enjambementets virkning, men det har 
indflydelse i  hvilket segmentelt niveau en sammenhæng skæres over i versvendingen. Og det 
er fordi at rytmen netop, som jeg har citeret Kjørup for, er versstiliseringens grundprincip 
(s.90). Jo dybere i grupperingsniveau der skæres, des større indflydelse vil det have i 
prolongiel bevægelse, fordi bevægelserne er så dybt infiltrerede og afhængige af hinanden. 
 Jeg vil eksemplificere med tekst fra både cyklisk regelmæssige (relativt bundne vers) 
og med helt frie modernistiske vers med i alt tre eksempler på forskellig indflydelse i 
enjambementet 
 
I Johannes Ewalds ’Rungsted lyksaligheder. En Ode’ fra 1775 hedder det i strofe VII og VIII 
hvor digteren får alvor hæver røsten, synger (først til Gud, siden til digteren og dennes muse 
(åndelig eller kødelig!): 
 
(VII) 
O Verdeners Fader! - 
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   Saa sang jeg - Du Stærke! - Du Viise! - 
Gud! - som Myriader,  
   Som Himlenes Vældige priise! - 
   Se Støvet kan bære, 
   Din Rigdom, din Ære, 
Din Godhed, o Fader! - saa sang jeg - og Fryd 
   Brød Læbernes bævende lyd. - 
 
(VIII) 
Lyksalige Digter, 
   Som Glæden indbød til sin Hytte; 
Til venlige Pligter; 
   Til Friehed, som Dyder beskytte! - 
   Cheruber fornemme 
   Hans dristige Stemme, 
Og Himle forsamles omkring ham; og Lyst 
   Udbredes i Menniskets Bryst. - 

Ewald 1998 
 

Det er forskellen i strofernes syvende linjers enjambementer ...- og Fryd og  ..; og Lyst der 
optager mig. Ewald inddeler strofe VII for os i små tydelige blokke af opråb og afbrydelse ved 
hjælp af udråbstegn, tankestreger, kommaer og semikoloner, og han bygger strofen af løsrevne 
anråbelser uden mange sætningshelheder. Indtil ...-og Fryd er her kun tre neksus: Saa sang jeg, 
vers to, gentaget vers syv, og See Støvet kan bære, vers fem.  og Fryd- enjambementet kommer til 
at blive mere rytmisk ækvivalent med de øvrige ophuggede segmenter i sin strofe, end 
enjambementet i strofe VIII’s....;  og Lyst fordi ...; og Lyst falder sidst i en linje efter en afsluttet 
helhed, en helhedsmening der prosodisk lukker sig: Og Himle forsamles omkring ham;...   Ottende 
strofes ...; og Lyst skal bære en ny opstart og skal bære mere fremad selv, et løft der former 
kinæstetisk mere kraft mod næste linje end ...- og Fryd i VII skal bære, der som sagt rytmisk 
allerede er opbrudt på segmentelt meget lavt niveau i et allerede blok-opdelt flow. Ottende 
strofes ...; og Lyst bliver endvidere som højre kant af linjen også mere provokerende i og med at 
det danner semantisk modvægt til samme linjes Himle til venstre. Her foregår i digtets tre 
sidste strofer en omvending og leg med Gud, Himle, kontra Lyst og i sidste strofes 
Gudinde/Veninde som har placeret dette digt i den kanon af tekster vi altid vender tilbage til 
og føler trang til at elaborere yderligere eller bare tilbagevendende over. Enjambementerne 
her har altså også, ud over den syntaktiske ”överklivning” (som det så malerisk hedder på 
svensk) virkning fra deres semantiske og rytmiske omgivelser. De får virkning og information 
fra omgivende semantiske helhed og sætningsopbygning, selvom der her er tale om en relativ 
bunden versform med trisyllabisk grundform, båret af mange daktyliske ord; digtet har 
rimskema, ABABCCdd, og er fast metrisk/cyklisk. Tegnsætningen hjælper denne 
underliggende gruppering, en metrisk og rimet rytme frem, og det har betydning for følelsen 
af strofemæssig afrunding at de sidste vers’ rim har mandlig udgang i modsætning til de øvrige 
linjers bisyllabiske udgange. Den mandlige udgang skaber selvfølgelig for det første rytmisk 
modvægt til kvindelig udgange, men i de sidste tre strofers næstsidste linje formes mandlig 
udgang med stigende effekt /oO\ .../og Fryd\,,../og Lyst\ (og strofe IX/ det Skiød\) stigende 
segment, mens det i sidste-linjerne markerer en afrunding i og med at monosyllablen får lov at 
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stå alene som sidste segment: /bævende\ /Lyd.-\ (/Ooo\ /O\) og /Menniskets\ /Bryst\ 
(/Ooo\ /O\).  
 
I Johannes V. Jensens Paa Memphis Station fra ”Digte 1906” stiller jeg kortvarigt skarpt på strofe 
VII, igen inklusiv nære omgivelser 
 
(VII) 
Stille! Se hvor Maskinen, 
den vældige Tingest, staar rolig og syder 
og hyller sig i Røg, den er taalmodig. 
Tænd Piben paa fastende Liv,  
forband Gud og svælg din Smærte! 
 
(VII) 
Gaa saa dog hen og bliv i Memphis!    oooòoO oOo! 
Dit Liv er jo alligevel ikke andet    oO oooOoo Oo Oo >> 
end et surt regnvejr, og din Skæbne    ooO O O, ooOo > 
var altid at hænge forsinket     O Oo oOo oOo 
i en eller anden miserabel Ventesal -     oO ooOo ooOo ooO - 
Bliv i Memphis, Tennessee!     O oOo, ooO 
 

Johannes V. Jensen 1977: 
 

Hvor to pile på Oo-og-segment-analysen her symboliserer enjambement på lavere niveau, i et 
sætningsled, end én pil der betyder enjambement i syntaksen. 
 Mit fokus er igen enjambementerne, linjerne to og tre i strofe VII. For det første 
bygger Jensen her en meget dagligsproget poesi med Gaa saa dog hen og bliv /oooooO\, jeg 
udtaler det som ét segment, der i sig bærer akut fremad i stigning, mod Memphis. Jensen kan 
harcelere poetisk/ironisk så den vrede selvoptagede mand træder frem for læseren, såvel 
semantisk som rytmisk. Her er dernæst delvist tale om to forskellige enjambementer: ikke 
andet >>end er brud på et nominalsyntagme, nominalet ”andet end et surt regnvejr” kappes 
mellem kernen andet og konjunktionen end. Et fast udtryks kappes over på klitisk frase-niveau, 
og det giver en stærkere prolongiel virkning end hvis versvendingen foregår imellem klitiske 
fraser. Desuden indvirker enjambementet på følgende segment, og dermed følgende linje når 
end ”rykker ned” på næste linje og forlænger stigningen /ooO\ op til den tydelige pointering i 
tre tryk: end et surt Regnvejr /ooO\/O\/O\.  
 Den næste linje og enjambementet ...,og din skæbne > var altid... er et enjambement 
der deler en neksus, men trods alt ikke en klitisk frase, og det har derfor ikke så stor prolongiel 
virkning som forrige linjes enjambement. Et enjambement i syntaks, neksus delt på to linjer. 
Dvs. at et enjambement i syntaks virker ikke så abrupt som et enjambement i rytmisk 
mindsteniveau, klitisk frase. Semantisk associativt pirkes der dog til sammenhængen i et andet 
fast udtryk som øver indflydelse her: ...og din Skæbne > er beseglet... 
 ...og din Skæbne > var altid... flytter for følgende linjes vedkommende tryk ned på var 
og altid, (/O\/ Oo\), altså enjambementet er ikke kraftigt, men får flyttet betoningen ned så 
den relative betoningstæthed  øges i følgende linje. Her formes i sammenhæng med de 
omgivende linjer en harcelerende pointering vha. stor tryk-tæthed der blandes med lange 
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segmenter med højt tempo. En talesprogsnær vekslen mellem pointering og lange segmenter 
er i høj grad en Jensen-stil. I dette tilfælde rykkes tryk til næste linje pga. enjambementet, hvis 
man altså respekterer linjeenden og ikke som Kjørup gengiver Rifbjerg for at gøre: vælger at 
oplæse uden fraseringsangivelser eller ophold hen over sine digtes vers-ender. 
 Altså: Hvad der skilles ad ”sprogligt”, skilles semantisk og rytmisk og fonologisk og 
som helhed, såvel kinæstetisk som menings-”fyldt” (til randen). Den æstetiske versrytme 
foregår ved at sproget peger på sig selv, i Ewald-eksemplet kontekstuelt relativeret nærmeste 
omgivelse rytmisk; i Jensen-eksemplet i harcelerende talerytme og ved at skære 
enjambementet på laveste segmentelle niveau og flytte betoning. At skille ting ad der hører 
sammen, er mærkværdigt under alle omstændigheder, på alle niveauer og i hele 
enjambementets virke.  

Den relationelle, analoge kommunikation  

Jeg vil hævde, på baggrund af hele foregående diskussion om sprog, rytme og versifikation, at 
der ligger et analogt niveau for vores sproglige kommunikation generelt, ikke kun med 
berøring til poesi, men at analoge, intuitivt registrerede informationer taler med i både skrift 
og tale i sproglig udveksling generelt. 
 
Med Larsson og Kjørup vil jeg plædere for vores opmærksomhed for både grafisk/visuelt som 
lydligt kommunikerede tegn i og med vores fortrolighed med den kulturelt indlærte digitale 
skrift såvel som vores fortrolighed med kulturelt betingede symbolske relationer. Men, ud over 
eller neden under, dette komplekse felt af tegn ligger også et analogt, komplekst felt af 
sprogrytme som vi reagerer direkte i forhold til. Et uundgåeligt spor af fortroligheden i 
kommunikationen er dette analoge niveau for mennesker i relationer med mennesker. Denne 
analoge kommunikation foregår i rytmiske bevægelser dybt indlejret i sproget, og vi forholder 
os til disse bevægelser pga. vores erfaring i sanselighed med hinanden og med legemlige, 
kinæstetiske reaktioner. 
 Det analoge niveau spiller med i vores hverdag og dermed også i fortolkning af tekster 
i det litterære undervisningsarbejde. Derfor er det vigtigt at indtænke en undervisningsform 
der kan eksperimentere med det analoge beredskab vi har for forholdet mellem skrift og tale 
både når vi taler og lytter, læser og skriver.  
 Inspirationen er Batesons relationelle, direkte forståelige sprog, der ikke skal 
oversættes eller tydes som digitalt sprog. Men inspirerende er endvidere at de fire bevægelser, 
den cykliske, den centroidale, den lineære og den spatiale, influerer disse umiddelbart 
genkendelige fysiske fænomener der taler til os om en erfaring af vekslende bevægelsesenergi.  
 Mens ikonicitet opstår ved at noget ligner, mellem modaliteter, bevægelse grafisk fx 
tydes som bevægelse kinæstetisk, virker det analoge niveau direkte. En lineær, prolongiel 
forventning er en lineær prolongiel forventning, både sprogligt grammatisk, kinæstetisk og 
som mental abstraktion eller sindslig stemthed mod et mål. Et fald i tempo, tone eller i 
segmenteret rytme er et fald i henholdsvis tidslig inddelt tæthed, tone eller i sekventiel 
fornemmelse direkte i den sproglige analyse, kinæstetisk, mentalt og i sindslig stemthed som et 
fald. Det skrevne digts enjambements fald bliver til ikonisk fordi jeg investerer tegn-forståelse 
af den skrevne tekst. Det minder om, ligner, OG det kan blive analogt virkende på mig som 
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lytter hvis en oplæser tager digtet på sig og fortolker lige netop disse linjer på lige netop den 
måde. Der har fundet en fortolkning sted der rammer min erfaring og følelse direkte. Det er 
det pædagogikken i mundtlig fortolkning skal profitere af. Et enjambement ligner, men er ikke 
et fald, fortolkningens erfaring kan derimod få det til at blive et fald. 

 
Definition af analogt niveau: 
Det analoge niveau er ikke formidlet som tegn der skal investeres fortolkning af, 
men virker på os direkte som mennneskelig relationel erfaring og kropslig sanset 
bevægelse. 
 
De elever jeg introducerede til ideen om de fire rytmiske bevægelser genkendte umiddelbart 
disse, kunne forholde sig til en cyklisk puls, vidste hvad jeg mente med segmentering og 
gruppering, havde stor erfaring med prolongiel forventning eller revision, og de bliver dagligt 
konfronteret med egne og andres billeder og forestillinger, beskrivelser af planeters baner såvel 
som tematisk overblik over en tekst. 
 Problemerne opstår først når jeg beder eleverne om at lytte, for der har vi simpelthen 
mindre bevidst erfaring. I vores billedmættede og visuelt komplekse dagligdag, overser - eller 
overhører vi - hvor sanseligt modtagelige vi er for det talte sprog. Vi bruger det, taler og lytter 
det ubevidst. Og billederne og skriften, som visuelle funktioner, er også både dragende og lette 
at fastholde, vi kan standse læsningen og blive i detaljen, vi kan stoppe filmen og overveje 
medie-sproget, og jeg vil blot supplere vores evner med lydhørhed også. Lad os optage os selv, 
stoppe båndoptageren og øve vores lydhørhed ved at fastholde den lydlige detalje. 
 
Se endvidere bilag 7.b. for eksempel på en fremførelsestransskription og tolkning af denne 
transskription i form af Inger Christensens oplæsning af eget digt: Mestersonetten, sonet XV 
fra sonetkransen Sommerfugledalen. Et requiem. 

3.5. Sammenfatning af kapitel III 

Jeg citerede Cureton for at efterspørge: (1) en revideret definition på rytme, (2) en 
præcisering af perceptuelle effekter af metret og (3) en større opmærksomhed for frasering. 
Jeg reviderer Curetons forslag, supplerer med Larsson og Kjørups høje bevidsthed for de 
semiotiske effekter af skrevet og lyttet sprog, men finder også at det er meget nødvendigt at 
supplere deres semiotiske diskussion ved at redegøre for vores kommunikative følsomhed for 
direkte, sanset og analogt virkende sprogrytme.  

Mine forslag til rytmisk læsning viser versifikationsforskningen som supplement til 
forståelsen af forholdet mellem tale og skrift. Skriften og talen er forskellige fænomener, men 
vi kan bevidstgøre deres intime slægtskab som udviklet historisk sideløbende på grund af 
hinanden. Med diskussion af sproget og poesien i dette kapitel har jeg lagt den teoretiske grund 
for at påstå at vi ikke udelukkende fungerer med hinanden i tegntydning, men at lang erfaring 
og sanselig fysisk bevidsthed og opmærksomhed supplerer vores kognitive beredskab i 
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betydningsdannelse i vores daglige færden, og derfor også i læsning. Følgende kapitel fire om 
klassedialogen og æstetiske fremførelser i praksis vil underbygge denne påstand. 
 Jeg har rettet opmærksomheden mod erfaringer med sproglig rytme som kan virke 
nye, men som, når de bliver forklaret for den almene sprogbruger, bliver genkendt 
umiddelbart og selvfølgeligt som bevægelse af cyklisk, centrerende, lineær og spatial art. 
Indeværende kapitel hævder følgende definition af rytme: 

• Sprogrytme er et kompleks af flere og af hinanden afhængige bevægelser. Bevægelserne 
kan beskrives, og deres virke og effekt er unik i deres semantiske, syntaktiske og 
rytmiske kontekst. 

• Sprogrytme, segmentering og tonegang i prosodien, supplerer vores forståelse og 
tolkning af talt og skrevet sprog.  

 
Maul slog fast at man har svære problemer med læsning, og i pressede situationer med tale, 
hvis det ikke er muligt at sekvensinddele teksten. Dvs. vi er dybt afhængige af vores 
grupperingsevne. Samtidig viser jeg at betydningsdannelse bestemt ikke kun fremkommer ved 
at vi grupperer stoffet i dele. Delenes indbyrdes forhold der læses i den liniære bevægelse, som 
både reviderende og anticiperende, er intimt forbundet med forholdet i tidslig stemthed i 
tempoet som den cykliske fornemmelse, pulsen, giver. Endelig foregår betydningsdannelsen 
vha. vores intellektuelle bearbejdning når vi forholder bevægelserne til det spatiale overblik. 
Her ligger et væld af informationer i flere domæner og bevægelser, alle afhængige og 
indflydelsesrige på hverandre, men samtidig tilgængelige for en beskrivelse. Meningsdannelsen 
foregår ved hjælp af denne vores prosodiske erfaring og informeres af et analogt, relationelt 
niveau i vores omgang. Vi hører semantikken ubevidst i prosodien og læser tidsligt ved hjælp af 
de pauser, kommaer osv. som skriftbilledet giver os. Omvendt har skriftkulturen har også 
bevidstgjort os i forhold til sproget, skriften peger tilbage på talen, og med skriftkulturen fik vi 
en anden bevidstgørelse om talen som fænomen, fx. i abstraktionen fonem, siger Perregaard. 
Vi får forståelse og begreber, men suppleret af vores rytmiske sprogerfaring. Og fordi vores 
rytmiske erfaring også rummes af øre og krop, med alle sanser, opstår mening kropsligt-lydligt 
også.  

En abstraktion i semantisk gruppering i form af Curetons s w hierarkiet bifalder jeg 
ikke, for højere niveau er abstraktionen ikke som på klitisk fraseringsniveau  for øret, men kun 
for øjet, og fremkommer kun ved intellektuel bearbejdning, og det er noget andet end 
umiddelbar læsning som i høj grad er prolongielt funderet. 
  
Jeg bifalder i høj grad Kjørups opmærksomhed for versets visuelle semantisering, segmentering 
og dybe relation til enjambementet, men mener ikke at relationen i sin rod kun har at gøre 
med versret kontra sætningsret læsning. Jeg finder ikke at poesi fremkommer ved deformering 
af natursprog, men at poesi er en allestedsnærværende potentiel mulighed for at lege og gøre 
opmærksom på sproget selv. Mulighederne er utallige og kontekstafhængige i det væv af 
versfrasering, intonation, dybere segmentering i rytme, åndedrætspauser eller pauser grafisk i 
white space og digitale segmanteringer, punktum fx.  
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At vi kan forholde os til alle de dele, og samtidigt, skyldes at sproget og betydningerne, som 
Løgstrup anfører, ligger som en vifte, betydningsvidde, hvor ord har anvendelse i flere og højst 
forskellige ”fortrolighedslag” som vi skyder sammen og/eller henter de samme ord fra. 
Løgstrup eksemplificerer med et ord som ”stærk”, der har flere og helt forskellige betydninger, 
uden at den ene betydning er en abstraktion af eller metaforisk overførsel fra den anden 
betydning af mere oprindelig art. Ordene får først prægnant betydning i kontekst, hver gang. 
Meningen med ytringer er i sin oprindelse ekspressiv og emotionel, vi udtrykker os fordi vi vil 
noget, udsagn har først og fremmest funktionalitet, og selve funktionen er den formgivende 
instans, den lægges ikke til, eller ned over sproget, eller segmentiseres eller gives ”korrekt” 
syntaks, som Grønnum fik formuleret, efter tanken. Meningen ér derimod ytringen, såvel som 
at poesien ér sproget. 
 Kun én slags sprog er ordnet og veldefineret i sin grund: det videnskabelige, hvis 
udgangspunkt er definitionerne, derfor er det særligt, og derfor er det særligt anvendeligt i sin 
funktion.  
 
Alle disse forhold giver til gengæld ikke tilstrækkelig mening i sig selv, løsrevet socialiteten og 
historiciteten. Vi bliver kun mennesker ved kommunikativ og sanselig omgang med hinanden. 
Larsson, Kjørup og Løgstrup diskuterer sproget med udgangspunkt i individets færden om og i 
sit eget sprog. Før vi opnår den viden og disse kompetencer, er vores sprog, vores ytringer og 
færden udviklet i kontakt med omgivende kultur. Erfaringen med omverdenen er erfaringen 
med mange slags sprogbrug og den dybe indflydelse vi får af den andens ord. Det indflettes 
vores egen sprogbrug, vi er så dybt rodfæstede i dialogen med verden at vi taler med andres 
stemmer, former det fremmede ord i vores tale og meningsdannelse. Vi er først og fremmest 
sprogbrugere af vores kulturelle virkelighed.  
 Bevægelserne er grundlagt og konstitueret i vores erfaring med verden, og jeg er nødt 
til at supplere forståelsen af tale-lytte-læse-skrive-evnen med et relationelt og direkte anvendt 
niveau: 
 
Det analoge niveau er ikke formidlet som tegn der skal investeres fortolkning af, 
men virker på os direkte som mennneskelig relationel erfaring og kropslig sanset 
bevægelse. 
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KAPITEL IV. 

KLASSEDIALOG OG FREMFØRELSE 

Tilbage til den yderste æske af det kinesiske æskesystem. Det didaktiske perspektiv. Mit første 
kapitel om didaktik viste afhandlingens overordnede blik på dannelse vha. samvær og nærvær i 
den æstetiske funktion. Dette kapitel vil gå tæt på menneskerne i praksis i klasserummets 
danskundervisning og anvende den viden der ligger i alle æskerne: det æstetiske felt, 
performativ parathed, tekst og sprogligt materiale i poesien, og her: klasserummets dialog i 
studie af tekst. 
 Jeg anvender den æstetiske transskription til fastholdelse af elevfremførelser af Benny 
Andersens digt Godhed (1964), suppleret med rytmisk læsning, og jeg forener denne 
transskription med en dialoganalyse der er fokuseret på progressionen i samtalen og har afsæt i 
NMAs sprogbrugsmodel som vil blive gennemgået. Endelig sammenfatter og konkluderer jeg 
på resultaterne af disse analyser af klassearbejdet i forhold til min fagdidaktiske målsætning i 
forslaget til den mundtlige fortolkning af tekst i klassen. 
 Kapitlet sætter fokus på lærerens proces i og refleksion over klassedialog og 
teksttolkning, og jeg søger at give forslag og redskab til undersøgelse af detaljerne i dialogen og 
teksten, og ikke mindst søger jeg at give redskab til at vi kan justere dialogprocessen. 
 
At arbejde med æstetik i pædagogisk formål kræver afsæt i en sanselighed for at supplere den 
intellektuelle abstraktion og forestillingsevne der i sig vil indebære at ”se igennem” sproget og 
direkte hen til erkendelsen intellektuelt. Jeg inddrager det processuelle nærvær der ligger i 
fællesskabet og foreslår metode i basis til skabelse af den fælles undersøgelse af et kunstnerisk 
materiale (kap.I). Det er som diskuteret i kapitel II i skabelsen af det æstetiske felt at der kan 
åbnes mulighed for den funktionsundersøgelse i den kunstneriske transaktion der ligger når 
rollerne i feltet indtages som det ene redskab pædagogisk. Som det andet pædagogiske redskab, 
ligger den performative parathed og empatiske deltagelse i ”den andens” tekstarbejde: 
fremførelse og direkte præsentation af det kunstneriske udtryk som profiterende af 
intersubjektiv kompetence og hermed kommunikativ lydhørhed og sanselighed for detaljer i 
udtryk og mening (kap.II). Dette betyder så til gengæld at vi skal bevidstgøre og beskrive hvad 
det er vi faktisk kan og gør: undervisning i sproglige såvel som paralingvistiske og gestiske 
kommunikative erfaringer er nødvendige, dette er diskuteret og analyseret i kapitel III om 
sprog og versifikation med tilføjelse af et analogt/relationelt niveau der i både prosodi og gestik 
kommunikerer bevægelser.  
 Med analyse af transskriptioner og klassedialog viser jeg rammerne for det æstetiske felt 
og giver læreren redskaber til at reflektere over tekstearbejde i dialog. Sprogbrugsanalyse er 
således mit tredje pædagogiske forslag. 
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4.1. Klassedialog i didaktisk tradition  

Hvordan taler man med hinanden i klassen, og hvordan taler man om teksten i litterær 
helklasseundervisning (udtrykket er fra Aukrust i Dysthe 2003)? 
  I meget grove træk opstilles typisk tre former for dialog i klasserummet: 
1)envejskommunikation (lærerforedrag), 2)spørgsmål - svar - relation (IRE/IRF) og 3)den 
polyfone klassedialog. 
 Lærerforedraget er enetalen der ofte foregår som et introduktion til nyt materiale eller 
som opsamling af en lektions pointer og erfaringer. Lærerforedraget er ikke mit objekt her, og 
jeg nøjes derfor med kort at redegøre for 2 og 3 i perspektivet af de overordnede 
problematikker man har diskuteret inden for didaktisk forskning. 
 
En traditionel dialogform i skolesammenhæng er lærerens initiativ i spørgsmål og opsamling 
efter elevrespons. Spørgsmål og svar-relationen, læreren spørger, Initierer, eleven svarer, 
Respons, og læreren Evaluerer (IRE) dette svar efterfølgende og initerer næste spørgsmål. En 
samtaleform hvor læreren ved hjælp af sine spørgsmål kan udstikke retning for undervisningens 
progression i forhold til pensum. I den ekstreme udgave ses strukturen for samtalen 
fuldstændigt at mindske elevens initiativ og deltagelse ned til præformuleringer fra læreren. Et 
kortfattet eksempel er at finde om matematikundervisning i en folkeskoles 
overbygningsundervisning: 
 
Klip af udskrift fra lektion 2 (matematik) 
IRE-strukturet (Initiering, Respons, Evaluering) 
 
I/L:  Når det står på denne her måde, to totaller, nærmest oven på hinanden, hvordan 

læser man det så?  
(markering) 
(peger) 

R/E: To i anden. 
E&I L: Og hvor meget er to i anden? 
R/E: Fire. 
E&I/L:  Fire, det er altså det samme som to gange to, men det er en anden måde at skrive 

det på. Minus tre i anden, hvad mon det bliver? 
  (markering) 
  (peger) 
R/E : Ni. 
E&I/L: Bliver det plus ni? 
R/E: Ja. 
E/L:  Så minus gange minus giver altid plus, samme tegn giver plus, forskellige giver...  

Sverker Lindblad og Fritjof Sahlström i Bjerg (red.) 2000:268 
 

men som Lindblad og Sahlström påpeger så er ”omgangen” af IRE: spørgsmål, svar, evaluering, 
ikke så enkel som det kunne antyde: tavshed, gentagelser af spørgsmål, ny henvendelse og 
fortsættelse af gennemgang blander sig, og evaluering/initiativ er lige så ofte formet ved 
lærerens gestik og blikretning. Ikke meget danskundervisning kan fungere med så korte svar fra 
eleverne, og det vil derfor være sjældent at man finder den slags udveksling her, medmindre 
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her er tale om leg eller quiz’er. Den korte sekvens til trods gør dog opmærksom på en vigtig 
ting ved IRE-styrede helklasseundervisning: læreren styrer ikke kun tankeretningen for 
eleverne, men styrer også den tænketid læreren mener at eleverne skal have for at kunne følge 
tanken, og tankebanen deles op i små bidder. I eksemplet er det gennemgangen af stof der skal 
indlæres, teknikker og læsning af symboler der skal lede eleverne til overhovedet at komme 
ind i pensum. Abstraktionsniveauet er matematik-undervisningens problem, og der forskes 
intenst i, hvordan man kan hjælpe eleverne til formaltænkning i de naturvidenskabelige fag (se 
fx Dolin 2003 samt Schilhab og Steffensen 2007).  
 I mindre ekstrem grad, især i danskundervisningen hvor tekstarbejde ikke har så eksakte 
svar som her eksemplificeret, ses formen meget anvendt og kan inddrage elevernes egne og 
længere formuleringer til at udvikle fælles bevidstgørelse af en teksts muligheder og analytiske 
metoder.  
 Det er en undervisningsform der har været stærkt kritiseret fordi det ofte udelukkende 
bliver lærerens retning og mål der styrer arbejdet, og didaktisk forskning har kritiseret den for 
at være en pseudo-samtale, ikke en rigtig dialog, men en monologisk form, hvor kun lærerens 
vinkler inddrages og ”overføres” til eleverne, blot mere skjult end i lærerforedraget. Positionen 
har været kritiseret for at anse elever som beholdere at påfylde viden, og allerede Dewey ville 
inddrage eleverfaringer og -ressourcer fordi passiv modtagelse på elevens tabula rasa, 
overførsel af lærerviden, i udstrakt grad fører til passivitet for eleverne. 
 Hvordan, hvorfor og i hvor høj grad lønsomt for elevernes læring kan og skal vi så 
inddrage elever og fagligt stof i en ægte aktiverende undervisningsform, hvor eleverne selv 
tager aktiv del i processen? 
 Det mener forskere positioneret i den tredje form, den polyfone dialog i klasserummet, 
at have gode bud på. Det polyfone, flerstemmige, inspireret af Bachtin, skabes ved den elev-
inddragende, aktiverende samtaleform, den elev/lærer-samspilsorienterede position. ”Ægte 
dialog” opnås ved i højere grad at inddrage elevens eget udgangspunkt og forforståelse i 
undervisningen. Undervisningen må derfor lægges an på andre spørgsmål til stoffet, i og med at 
det ikke er lærerviden der skal blotlægges og transporteres, men elevviden der skal udvikles. I 
arbejde ud fra denne position viser sig kravet om lærerens åbne, autentiske spørgsmål der søger 
at blotlægge elevernes egne tilgange og deres bevidsthed for egen proces til at finde svar. 
Autentiske spørgsmål er de der ikke kan svares ja eller nej til, men som vil kræve bredere 
refleksion, og især er det spørgsmål læreren ikke kender svaret på; elevernes viden og mening 
fx.  
 

Umiddelbart efter, at eleverne havde afleveret deres klasselogbøger, startede læreren en 
diskussion og gav eleverne mulighed for at dele det, de netop havde skrevet, med hinanden. 
 
 Ann[lærer]: Hvad skrev du om frihed? Hvad mener du, det er? 
 Miguel: Det er frihed til at gøre, hvad alle andre gør. 

Ann: Det er faktisk en interessant definition. Hvad har den med indianerne at gøre? 
 

Jeg citerer dette korte udsnit af samtalen for at demonstrere to karakteristiske træk ved 
lærerens rolle i klassesamtalerne. For det første stiller hun autentiske spørgsmål mundtligt, 
ligesom hun gør det skriftligt. Hun er ikke interesseret i reproduktion af autoritative svar. For 
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det andet praktiserer hun, hvad jeg ovenfor kaldte ”optag” og ”høj værdsætning” af elevsvar.   
...[...]... 
Her tager hun Miguels svar op og integrerer det i sit næste spørgsmål (optag), og på den måde 
sikrer hun, at hans pointe ikke går tabt, og samtidig beder hun eleverne overføre Miguels idé til 
en anden situation. 

Dysthe 1997:114-15 
 
(Jeg vender tilbage til optag og værdsætning) 
Gruppearbejde og korte pararbejder som forberedelse til opsamlinger i helklassesamtale til 
udveksling af erfaringer og meninger kan være en form i denne samtaleudveksling: At lære at 
komme til orde, lære at formulere sig, lytte og få evaluering på form og deltagelse. Idealet for 
klassens dialog er ved undervisningsformen at få processer i stand der styrker elevernes eget 
engagement, herredømme og bevidsthed om tilgange til stoffet. Som klasseundervisning 
fastholdes fokus på stoffet ved en integrering af skriveprocesser individuelt, evt. som lektie 
med udveksling i klassen. Det polyfone ses i ideen om at mange stemmer blander sig og leder 
retningerne for erfaringer sammen, så ikke kun lærerviden kommer til udtryk. 
 Den sidstnævnte position fik i didaktisk forskning med Olga Dysthes arbejde (Dysthe 
1997) i Danmark og Norge i 1990’erne status af ideal-form, fordi arbejdsformen i denne 
position muliggør formning af Det flerstemmige klasserum, der søger at aktivere eleverne ved 
at gøre deres indlæg, stemmer, gyldige og inspirerende hinanden så rummet processuelt 
udvikles ved hjælp af de andres fremmede ord der blander sig i mit. Bachtins begreber i 
pædagogisk anvendelse, og Dysthe har især anvendt det indre overbevisende ord som det eget 
argument der vokser frem i eleven selv når dialogerne blander sig, når der opstår usikkerheder 
og forhandlinger hvorved det indre overbevisende ord argumenterer for sig selv, så at sige 
(s.107). Det autoritative ord fra magthavere, eksperter eller som Dysthe påpeger, fra læreren i 
klasserummet og det overordnede institutionelle regelsæt, det ord vil ikke virke så 
overbevisende på eleven som det ord han eller hun selv kan erfare som sandt. Dysthes 
motivation er især at alle i klasserummet skal få stemme, blande sig. Vigtigst at 

 
Eleverne i det flerstemmige klasserum 
 

• bliver set og hørt 
• får en stemme 
• får faglig tillid 
• bliver engagerede 
• lærer at udtrykke sin faglige indsigt skriftligt og mundtligt 
• er i dialog med de andre elever 
• er i dialog med læreren 

....[...]... 
 
Den indre dialog med stoffet kan fremmes gennem 
 
 opøvning i notatteknik 
 logskrivning/studiebog 
 fokuseret forberedelse 
 at lære at stille spørgsmål 
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 forskellige skriveteknikker  
 
Dialogen mellem eleverne kan fremmes gennem 
 

summegrupper 
 pararbejde 
 styret gruppearbejde 
 aktiverende arbejdsformer (fx begrebskort) 
 ikke-monologisk klasseundervisning 

Dolin 2002:210-11 
 

og dette ideal stilles over for en mere autoritær ”sort” skoleform i det monologiske 
lærerforedrag, eller endnu værre, pseudo-samtalen i monologform, fordi denne blot foregiver 
at være demokratisk, uden at åbne for reel elevdeltagelse med mindre elevformuleringerne 
lægger sig i direkte spor af lærerens undervisningsformål og præformuleringer. Et 
omdiskuteret problem er således hvordan man som lærer både kender retning og mål og 
pensum, uden at lede og styre elevernes retninger med præformuleringer. 
 Og anvendt som redskab for den polyfone dialog har således været ”det autentiske 
spørgsmål”. Spørgsmålene der formuleres af læreren skal spørge til svar som læreren reelt ikke 
kender, fx til hvilke veje eleverne ville foreslå som veje ind i teksten, spørge til elev-erfaringen, 
og udbygge og begrebsliggøre de muligheder eleverne selv åbner. Det indre overbevisende ord 
menes at fremmes vha. at: 

  
stille autentiske spørgsmål (dvs. spørgsmål som læreren ikke kender svaret på) 
stille opfølgende spørgsmål 
værdsætte elevsvar 
gøre stemmerne tydelige 
præcisere enighed og uenighed 
udfordre 
tydeliggøre konflikter 
tilføre ny information 
opsummere 
give plads til og fremme reflektion 
      Damberg, Dolin og Ingerslev 2006:172 

 
Og dermed rettes opmærksomheden også mod hvordan optaget af de svar eleverne har, får lov 
at influere samtalens videre forløb, hvordan læreren bruger af elevbidragene og udbygger 
disse. Diskuteret bliver det især hvorvidt problemet ligger i selve den kritiserede IRE-struktur 
eller om denne udmærket kan anvendes hvis initiativet fra læreren er åbent og autentisk 
undersøgende, og hvis Evalueringen af elevsvaret formes som reelt optag og elaborerer videre 
på elevbidraget processuelt, således ændres Evaluering til Formulering (IRF), og læreren søger 
at formulere og sætte faglige termer på den respons, eleverne har.  
 Diskussionen af hvad man som lærer så har af muligheder fortsætter. Dysthe påpegede i 
1997: 

 
Da en elev i Baywater svarede, at der ikke ville have været så mange mord og så meget 
narkotikamisbrug, ”hvis vi ikke havde haft love”, optog Ann svaret i sit næste spørgsmål: ”Tror 
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du, at hvis vi ikke havde haft de her love, så ville folk have været mere ansvarlige?” I mine case-
studier fandt jeg, at denne type optag var et vigtigt, karakteristisk træk ved dialogiske 
undervisningssamtaler. Den er ganske normal i konversation som én af flere måder at skabe 
tematisk sammenhæng på. Det understreger, at dialogiske undervisningssamtaler har præg af 
normal konversation. 
 Samtidig indså jeg, at ”optag” må praktiseres med fornuft. Ingen lærer kan optage alt, hvad 
eleverne bringer ind i en mundtlig samtale. Det vil bare føre til, at diskusionen springer 
formålsløst fra det ene punkt til det andet. Det gælder om at finde en balance imellem, at 
læreren dominerer på grund af sin fagekspertise og sine mål for timen, og at eleverne 
dominerer, sådan som det kan blive hvis læreren er åben for absolut alt, hvad eleverne bringer 
ind. Det afgørende er en god planlægning, der samtidig er fleksibel nok til at udnytte det 
relevante af det, som eleverne ønsker at bringe ind. ”Optag” er i princippet umulig at 
planlægge, eftersom pointen er at bruge, hvad der dukker op, og udnytte det spontane. I 
Baywater-klassen fungerede kopieringen af de skriftlige elevtekster alligevel som en form for 
”planlagt optag”, og dermed kunne læreren kombinere planlægning med at bruge det, som 
eleverne kom med. 

Dysthe 1997:227 
 

Dysthe kridter problematikken omkring planlægning og optag op. Læreren skal holde balancen 
vha. ”planlagt spontanitet”, og Dysthes forslag var således at arbejde med at skrivninger skulle 
integreres i klassens mundtlige arbejde, 
 Det er vigtigt at indskyde at når Dysthe taler om ”monologisk lærerstyret tale” så 
anvender hun ikke termen ”monologisk” som indeværende afhandling behandler Bachtins 
begreb. Den Dysthe-definerede monologiske tale er her at betragte som 
”envejskommunikation”, i modsætning til tovejskommunikation hvor tilhøreren er aktiv og 
medskabende. I mit perspektiv er den envejskommunikerende tale til eleverne derimod meget 
dialogisk i sit sprog, i det den henvender sig direkte til lyttere; og lytterne, eleverne, vil være 
til stede i sproget, henvendelsen. I lærerens foredrag vil der endvidere være indlejret forbehold 
og hensyn der relaterer sig til træk og spor af den institution som læreren forvalter for 
eleverne, skolen, gymnasiet, en institutionel praksis. Dette ligger som medkommunikeret 
”fremmed sprog”, det fremmede ord i lærerens tale (s.104 f). Det vender jeg tilbage til når jeg 
med NMAs sprogbrugsmodel redegør for min dialog-analytiske metode. 
  
Der er ikke tvivl om den altafgørende bevidstgørelse af klasserummets roller som den 
sociokulturelle forskning Dysthe introducerede i Norden havde for didaktisk teoridannelse. 
Med inddragelse af sovjetisk forskning, Bachtin, men også Vygotsky, hvis udgangspunkt modsat 
den vestlige udviklingspsykologis hvor læring opstår som udvikling ”indefra” det enkelte individ 
i påviselige faser (Piaget og Erikson), i stedet tager udgangspunkt i at læring, for Vygotsky 
sprogindlæring, opstår som udefrakommende socialt organiserede optag der efterhånden 
internaliseres i individet. Dysthe anvendte Bachtins begreber om det dialogiske ord og den 
polyfone roman i forslagene til hvordan klasseundervisning kan foregå uden lærerforedraget og 
den monologiske/envejskommunikerede lærertale og blive til et flerstemmigt rum, hvor 
kulturel indvirkning ikke kun kom fra læreren, men hvor påvirkningerne fra klassens mange 
stemmer, fra alle elever, kunne bidrage som inspiration, optag og anvendelse af ”hinandens” 
ord. Men inden for didaktikken har oprettelse af det flerstemmige klasserum været 
præsenteret som løsningen. Former vi blot det dialogiske rum, er vi ude over problematikker 
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som pseudo-samtale og pseudo-demokrati, for så styrer læreren ikke længere, men inddrager 
det spontant opståede. Spørgsmålet er om spontaniteten er anvendelig eller blot et mål i sig 
selv, og studerer man samtalens indre strukturer løber problemerne til. Det vil min 
dialoganalyse vise. 

Dialogform og arbejdsform 

Hvis jeg mellem arbejdsformer i undervisning skelner kvantitativt (antal elever) mellem 
klasseundervisning, gruppe- og par-arbejde og individuel undervisning, så vil der inden for hver 
af disse mængde-enheder kunne igangsættes formidlingsorienterede (præsenterende), 
procesorienterede (samarbejdende) og problemorienterede (vejledende) aktiviteter 
(Gymnasiepædagogik, Damberg m.fl. 2006:287). Denne afhandling omhandler 
helklasseundervisningen, og Jakobsen og Kjærgaard siger samme sted at klasseundervisning 
enten kan være formidlingsorienteret eller procesorienteret, og altså ikke problemorienteret. 
 For at formidlingsorienteret klasseundervisning (lærer formidler viden til elever) skal 
lykkes kræver det forskelligt af lærer og elev: eleverne skal lytte, have læst på lektien, 
respektere lærerens merviden og faglige autoritet, være villig til at arbejde med struktur og 
indhold som læreren har planlagt, følge med og svare på spørgsmål, selv stille relevante 
spørgsmål og respektere hinandens taletid. Læreren derimod skal være meget velforberedt 
fagligt, holde motivation og lydhørheden oppe, kunne strukturere sit stof, anvendelsen af 
tavlen eller ”andre visuelle hjælpemidler med omtanke”(ibid.:292), stille relevante spørgsmål, 
sikre at indholdet er forstået og evaluere elevsvar præcist. 
 Den procesorienterede klasseundervisning (elevernes aktive proces) er her over for, 
som Jakobsen og Kjærgaard skriver, lagt efter andre idealer, her skal etableres ”en forholdsvis 
åben, ligeværdig og kollektiv samtale”. Klassesamtalen er at betragte som en organisering af 
eleverne som handlende subjekter.  

 
Der er ofte tale om, at lærerens centrale position opretholdes, men det sker med en større 
åbenhed over for elevernes udsagn og med tilpasning over for, hvad der kan komme ud af 
interaktionen i klassen. Det betyder, at situationen kan være vanskelig for læreren at styre. 
Læreren kan jo ikke altid på forhånd vide, hvad elevernes udgangspunkt er, eller hvilke emner 
de ønsker fokus på. Lærerens kan selv tage initiativ til at bringe diskussionerne i en bestemt 
retning, men har ikke hele svaret eller løsningen på det der tages op. Læreren er demokratisk 
deltager, som på mange måder fungerer nærmest på linje med eleverne i klasselokalet, men det 
forekommer ofte, at læreren indgår i positionen som den, der handlingsretter, perspektiverer, 
opsummerer og afrunder - altså en slags ordførerrolle. Læreren kan dog også overlade denne 
funktion til en elev eller en gruppe af elever. 
 Erkendelsen skabes hos eleverne ved at de gives mulighed for selvformulering og gensidig 
afstemning af opfattelser. (understregning. TH)  

 Jakobsen og Kjærgaard i Damberg et al. 2006:293-293 
 

Sammenholder man aktiviteter i mine understregninger, så skimtes pseudo-samtalen igen. Den 
citerede beskrivelse rummer hele paradokset. Det er ikke muligt at være ”demokratisk 
deltager” og ”handlingsretter” på én og samme gang. Det er heller ikke muligt at have ”en 
central position” (hvilket kan give sig udtryk i at eleverne ikke henvender sig til hinanden, men 
kun til læreren, selvom læreren ikke har sagt noget længe) samtidig med at være ”på linje med 
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eleverne”; endvidere er ordførerrollen af en særlig slags: har magt til at styre retninger, 
perspektiver og kan afrunde osv. 
 Forklaringerne på og historien om hvordan denne særlige skolelærer-samtale-funktion 
har indfundet sig og trods alt forvaltes hver eneste sekund over alt og hele tiden er mange og 
skal ikke tages op her i hverken historisk eller synkront didaktisk perspektiv. Jeg vil nøjes med 
at pege på to skismaer i selve diskussionens udgangspunkt. Det ene er et blindt punkt, vi ser 
ikke de øjne vi ser med, det ikke-ekspliciterede udgangspunkt i at arbejdsformen er ”tale om et 
emne”. Argumentationen er Haugsteds (1999:fx 163). Det andet skisma ligger også i 
diskussionens udgangspunkt: vi vil diskutere både magtfordeling i den demokratiske samtale og 
dannelsesperspektiv.  
 Begynder jeg med danskfagets blinde punkt så kritiserede Haugsted at selve fagets 
faglighed implicit, medplicit går ud fra at faglig mundtlighed i klasseundervisningen er 
mundtlig tale om et emne, herunder teksten. Altså en implicit skelnen mellem mundtlighed og 
”fag”, hvor Haugsted problematiserer at bidragene overhovedet skal runde læreren som 
evaluering. IRF-strukturen er så forudsigelig og organiserer tekstarbejdet så det ikke aktiverer 
elevkompetencerne tilstrækkeligt. Haugsted kritiserer at klassesamtale som et sådan 
kommunikativt rum óm teksten former et forudsigeligt arbejde. Rollerne ligger fast: hvem der 
spørger, hvem der svarer (og hvem der svarer forkert), og hvor det skal ende, som han siger: 
Spændingen knytter sig mest til om undervisningen kan foregå tilstrækkeligt effektivt i forhold 
til lærerens målsætning, og 

 
Fra elevside er forudsigeligheden knyttet til forventningen om, at det går, som det plejer, og at 
målet nås: fortolkningen til lærerens tilfredshed...[...]... 
Det mundtlige er undervisningens redskab; det medie i hvilket undervisningen gennemspilles; 
man kan betegne det som ”mundtlighed i undervisingen” ...[...]... ”klassesamtale om en tekst i 
læsebogen”. 

Haugsted 1999:27-28 
 

Som tekstens sprog behandles transparent, behandles samtalens sprog det lige så. Jeg gengiver 
Haugsted kritik her selvom han generelt taler om organiseringen af klassesamtale om en tekst i 
læsebogen i folkeskolen. Jeg kan inddrage hans argumentation til også at gælde anden 
undervisning og på højere niveau, for det han peger på er at problemet ligger i formen samtale 
om et emne (ibid.:163), og at med den forståelse af talen generelt i danskundervisning, er det 
talen som redskab og aldrig objekt, som er hovedproblemet. At det ligger som medforstået at 
tekstundervisning er undervisning i meningsgivende indhold. 
 Med mit forslag til skabelse af det æstetiske felt så jeg gerne eleverne og læreren rykket 
helt tæt på teksten for på den måde at tvinge dialogen ind i andre rammer. Jeg søger at forme 
en undervisning, fremførelse af litterær tekst, i håb om at lade samtaleparterne i klassen rykke 
så langt ind i teksten at de tager den på sig og undersøger den for materialitet og svar på egen 
krop. Først efter afprøvningen af teksten trækker parterne sig ud af teksten igen og 
intellektualiserer over hvad de har erfaret om tekstens topoi, forestillinger, følelser, temaer og 
problematikker præsenteret: How does a literary work feel when it speaks? (s.46). Idealet her 
er at samtaleparterne på det grundlag nemmere kan indgå i en virkelig polyfon udveksling, for i 
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disse erfaringer arbejder læreren ikke kun ud fra faglig viden, men må spørge til, på linje med 
eleverne, hvordan teksten gør. 
 Jeg kunne spørge: hvorfor nævner Jakobsen og Kjærgaard ikke klasseundervisning som 
problemorienteret undervisningsform? De skriver at klasseundervisning kan være formidlings- 
og procesorienteret, men ikke problemorienteret. 
 Problemorienteret arbejde har sin styrke ved at kunne forme processuelle erkendelser i 
følge af hinanden vha. af et konkret fokus, og ikke mindst ved øvelse i at stille gode konkrete 
spørgsmål i feltet. Skifter vi teksten ud som gåde vi skal udfolde i klasseundervisningens 
konventionelle samtale om et emne, og som Haugsted vil: skifter arbejdsform ved at undersøge 
teksten som materielt objekt og for at lære at stille spørgsmål til teksten selv, så har vi 
problemorienteret undervisning, og vi kan fastholde objektet, nemlig sprog i brug. 
 Med forslag om undervisning i det æstetiske felt og præsenteret tekst foreslår jeg det 
samme som Haugsted, blot på et højere elevniveau for det tekstlige arbejde og tilpasset en 
snæver tidsramme for gymnasiets danskundervisning. På ungdoms- og voksenniveau skal vi i 
arbejdet med den mundtlige tekst bearbejde og aktivere anvendelse af tekstteoretisk viden, og 
udvide den bestandigt.  
 Haugsted argumenterer for at problemerne med emnerelateret tekstarbejde ligger i 
spørgsmål-svar-undervisningen. Læreren er forberedt, har oftest selv valgt teksten og har altid 
en analyse til vejen-ad-hvilken og en tolkning der kan blive mere eller mindre styrende for 
tekstarbejdet. At skjule denne lærerens tolkning bag spørgsmål som for at ”løse gåden” eller 
”knække koden” som eneste tekstforhandling, bliver den pseudo-dialog Dysthe advarer imod, 
og hverken lærer eller eleverne bruger deres egen refleksion over og følsomhed for det 
æstetiske. En spørgsmål-svar-opbygget samtale kan kun lade sig gøre efter ægte dialogiske 
principper hvis man fælles stiller autentiske spørgsmål til teksten (:176), diskuterer reelle og 
konstruktive muligheder i teksten. 
 
Så langt så godt. Er problemernes løsning så inden for rækkevidde? Bliver eleverne mere aktive 
og afprøver de egne formuleringer når objektet udskiftes og lærerforedraget ikke anvendes? 
Skal vi blot udskifte tale om med tale af for at få eleverne til at tænke selv og aktivt tage del i 
undersøgelsen for undgå elevstrategien ”gæt hvad læreren tænker” i IRF-struktur? 
 Hertil er svaret selvfølgelig at mit forslag til fremførelse af tekst skal ses som 
supplement og bevidstgørelse af andre dele af vores sproglige bevidsthed end vi er vant til. 
Poetisk Pædagogik skal ses som mulig og tiltrængt variation af arbejdsformer og kollektive 
processer i klassen, men det er bestemt ikke svaret på alt. 
 Vi skal ikke af med klassedialogen om emner. Vi vil altid have brug for at tale om noget. 
Dele vores erfaringer efter projekter, problemorienterede forløb, samle op, diskutere 
alternativer til processer vi har været igennem, eller udveksle på klasseniveau hvad vi skal i 
morgen. Og læreren har den position af styring der skal give hele dialogen mening og fokus. 
Som Dolin slår fast: præcisere, opsummere, udfordre, tydeliggøre (s.134). Så nok kan jeg (og 
Haugsted) foreslå at skifte emnet i nogle situationer, så vi Handler (Haugsteds term) og 
Præsenterer litteraturen i klassen, men det bliver klassedialogen ikke nødvendigvis mindre 
lærerstyret af, og spørgsmålet er endvidere: Er det vigtigste at dialogen ikke er lærerstyret? 
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 Svaret i indeværende afhandling søger i højere grad redskaber til refleksion over hvilken 
funktion og hvilket formål lærerstyringen har. Vi skal ud over en hildet dikotomi af Sort (skole) 
kontra Hvid polyfonisk samtaleideal og variere og reflektere formål og handlemuligheder i 
stedet. Envejskommunikerede lærerforedrag og IRF-strukturen giver ikke kun uengagerede og 
uselvstændige elever. Men vi behøver redskaber til at undersøge lærerens funktion og til at 
reflektere over samtaleformen i konkrete situationer, et metarefleksivt værktøj der kan hjælpe 
os som konkrete brugere af sprog i konkret udveksling som lærere. Det mener jeg at give med 
NMAs sprogbrugsmodel (punkt 4.2 nedenfor s.144). 
 
Jeg noterede desuden et andet skisma i citatet fra Jakobsen og Kjærgaard, at vi vil løse to 
problemer på én gang når klassesamtalen både skal være eksempel på redelig forvaltning af 
magt fra lærerens side, en demokratisk og ikke magtfuld størrelse, og samtidig skal danne 
eleverne, give kulturel overlevering udi både demokratisk samtale, at tilrette og 
handlingsadvise, samt udfordre og styre samtalen i de retninger læreren, som den mere 
erfarne, ved er berigende og givtige i forhold til faget. 
 Vibeke Grøver Aukrust har i en antologi (Dysthe 2003) om disse problematikker 
konkluderet: 

 
Uden at der er grundlag for at strække synspunktet for vidt, synes de forskellige positioner at 
reflektere indre spændinger i sociokulturel teoris fremstilling af forholdet mellem kulturel 
overlevering og reproduktion på den ene side og individets mulighed for at have indflydelse på 
sine læringsbetingelser på den anden. [...]. Forskere, der lægger vægt på kulturel overføring, 
vil oftere identificere et læringspotentiale i IRF-strukturen (for eksempel Wells), mens 
forskere, der fokuserer på individets mulighed for at have indflydelse på sine 
interaktionsbetingelser, problematiserer fraværet af aktiv deltagelse og autentiske spørgsmål 
(for eksempel Nystrand). 

Aukrust i Dysthe 2003:186 
 

Den ”lærerstyrede helklassesamtale”(Ibid.:174) er almindelig i mange klasserum. Det er den 
mest udforskede samtaleform, og Aukrust nævner på linje med Peter Kaspersen (2004) at vi i 
Norden har diskuteret problematikker som vi måske har importeret fra USA, hvor curriculum, 
testbaseret undervisning, størrelse på klasserne og samtaleparternes forventninger ikke altid 
ligner vores i Norden. Aukrusts eget studie af børnehavebørns samtale med pædagoger i USA 
og Norge, peger på en forskel i voksne og børns krav på taleret i Norden og USA. Norske 
treårige var mere aktive som taleretsforhandlere for deres eget vedkommende 
(kommenterede, at de krævede ordet), mens de norske pædagoger var mere tilbageholdende 
med at kræve at få ordet på egne vegne end deres amerikanske kolleger (ibid.:174). 
 Kaspersen (2004) kritiserer CELAs forskningscenter i USA for centrets valorisering af 
lærertyperne i et for forenklet forhold, lav kontra høj lærerstyring.1 Kaspersen beskriver 
CELAs forskning med Martin Nystrand som hovedinspiration som ganske indflydelsesrig i 
diskussionen af dansk klasserumsforskning også. CELA har teststandarter i USA i forhold til 

                                                
1 ”CELA er et forskningscenter som finansieres af Forbundsregeringen i Washington og som ledes af tre af de mest 
indflydelsesrige litteraturpædagogiske forskere i USA, Arthur Applebee, Judith Langer, og Martin Nystrand. Fysisk er det 
placeret ved State University at Albany og University of Wisconsin, Madison, men der foregår også på andre universiteter en 
del kontraktforskning som gennemføres i samarbejde med CELA”, Kaspersen 2004:50 (note 1) 
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dialogisk undervisningspraksis som lærere evalueres ud fra, og forskerne indstiller derefter til 
forbedringer. Når danskfagets praksis ikke i samme grad er baseret på tests og korte, 
overfladiske skrivninger, men mere på selvstændigt arbejde for eleverne og 
problemorienterede projekter end i USA, så kan valoriseringen angående korrekt dialogisk 
praksis ikke anvendes entydigt om monologiske (envejskommunikerende) kontra dialogiske 
lærere. Som allerede Lindblad og Sahlström konstaterer i deres forskningsoversigt (i Bjerg 
2000: 245-78). De skriver at der er stor variation i det moderne klasseværelse, og dette må og 
skal give ”Nye perspektiver på gamle resultater” som et af deres afsnit hedder: 
 

I et nyligt gennemført historisk-komparativt studie viser vi (Sahlström og Lindblad 1996), at så 
godt som alle lektioner i to skoler, som blev fulgt gennem tre år 1992-95, har langvarige 
indslag, hvor eleverne arbejder selvstændigt. Det findes også et betydeligt antal lektioner, hvor 
der slet ikke forekommer katederundervisning. Dem har vi valgt at kalde arbejdslektioner. 
[deres note 34 supplerer teksten og lyder således:] Af de 61 lektioner i undersøgelsen kan 15 
beskrives som arbejdslektioner, hvor eleverne efter en ganske kort gennemgang går i gang med 
deres eget arbejde, som fortsætter til klokken ringer. Resten dvs. 46 lektioner er mere eller 
mindre lærerstyrede, men det bør understreges, at der kun findes ni lektioner, hvor eleverne 
ikke i løbet af lektionen arbejder alene/ i par/i grupper. Tværtimod domineres også de 
lærerstyrede lektioner ofte af individuelt arbejde/arbejde i mindre grupper. 

Bjerg 2000:271 
 

Variation er implementeret som selvfølgeligt udgangspunkt i undervisning, processuelt arbejde 
veksler med lærerforedraget som fx introduktion til nyt stof der anvendes og afprøves 
efterfølgende, eller timerne har karakter af hel eller delvis proces og problemorientering. 
Billedet er altså meget broget.  
 Samtidig ses dikotomien alligevel opretholdt i selve den didaktiske diskurs: Lindblad og 
Sahlström benævner katederlektioner, hvor dialogen involverer læreren, over for arbejdslektioner, 
gruppe- par- og projektarbejde uden lærerens direkte medvirken hele tiden. Derved 
opretholdes ”god” og ”dårlig” lærerstyring i terminologien når det forudsættes at eleverne ikke 
arbejder i katederlektioner. 
 
Inden for sociokulturel forskning ser der ud til at være enighed om at IRF-strukturen lever i 
bedste velgående. Ofte taler læreren 2/3 dele af tiden i klasseundervisning. Der er også 
enighed om at IRF-samtalestrukturer hindrer elevernes selvstændige tænkning. Men man er 
blevet opmærksom på at det er i optaget, i lærerens anvendelse af elevbidraget, at forskellene i 
gevinsterne i klassesamtalen ligger. Herved bliver opfølgningen central, og det autentiske 
spørgsmål mindre central. Autentiske spørgsmål er ikke i sig selv er betingelse for høj grad af 
læring, snarere skal vi se på hvordan læreren anerkender elevbidrag og kommunikerer om 
korrekt kundskab (Aukrust i Dysthe 2003). 
 Klasserumssamtaler kan deles op i recitative og dialogiske, hvor den dialogiske form har 
flere elevresponser inden næste lærerevaluering. Elevgruppen bygger således selv videre på 
tidligere responser og bidrager til opbygning af fælles kundskab. Både lærer og elever initierer 
spørgsmål og forhandler i fællesskab deltemaer, og både lærer og elever initierer spørgsmål 
uden facitsvar (Aukrust i Dysthe 2003:175). Fokus for forskningen synes generelt at være 
rykket til dialogens kvalitative egenskaber, heriblandt især lærerens optag af elevbidrag. 
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Tilbage står stadig paradokset i positioner i sociokulturel teoris indre spændinger i forholdet 
mellem kulturel overlevering og reproduktion på den ene side og individets mulighed for at 
have indflydelse på den anden. 

Intention, retning og tid til tænke sig om 

Gordon Wells (Wells 1993) sættes af Aukrust på fløjen af forskere med fokus på dannelse og 
kulturel overføring. Wells’ resultater viser at den tredelte IRF-struktur er velegnet til at 
involvere eleverne i udforskende og problemløsende samtaler.  
 Dysthes vinkel har overvejende været at sikre at alle fik en stemme, altså den 
demokratiserende dimension, hun påviste at læring foregik fordi eleven følte sig modtaget og 
set, skriftligt som mundtligt.  
 Jeg mener at vi er nødt til at skelne mellem dannelse i demokrati, samfundsdeltagelse 
og udvikling af elevernes person og integritet og så dannelse i fag-fagligt stof: vi kan ikke måle 
og veje det hele sammen. Samtidig mener jeg at vi er nødt til at forholde dialogen til begge 
problematikker, både kontrol/styrings- relationen og dannelsesdimensionen, idet dialogen, 
dialogens emner, initiativ, og konsolidering af ”hvad vi har lavet”, hvorfor og hvordan, er så 
kompleks, og de to sider af samme sag så indvævet i hinanden, at hver enkelt ytring bør 
anskues i alle retninger: hvilken henvendelsesform har ytringen, og hvilke ærinder, 
intentioner, ses ytringen at bære? Vi er altså nødt til at søge at skille delene i forsøg på at 
overskue helheden. 
 Vi kan tage paradokset på os og udvikle forskningsmetoder der indarbejder, som 
Aukrust slutter med at sige når hun peger på fremtidig forskning (se nedenfor), metoder der 
kan tage højde for den store kompleksitet i klasserummets dialog i forhold til de 
undervisningsmetoder der foregår og det indhold der arbejdes med, altså kontekst. Vi må 
kombinere forskning der fokuserer på individets muligheder for indflydelse, måling af taletid, 
graden af autentiske spørgsmål og kvaliteten af optaget af elevindlæg, med undersøgelsen af 
hvordan eleven overtager og anvender metodiske redskaber og de perspektiver på tekst (i mit 
tilfælde) som læreren igangsætter for at vi kan afgøre, dels hvilken struktur en samtale har, 
dels i hvor høj grad denne struktur adækvat bærer mod målet for undervisningen. Vi kan ikke 
se isoleret på IRF- strukturer uden at differentiere formerne i forhold til formålene. Det er 
læreren der formulerer disse mål, og det er læreren der har brug for at reflektere over ”vejen-
ad-hvilken” til disse mål i hver eneste unikke situation. 
 
Vi må bevidstgøre både forskningsmæssigt, og som undervisere, for elever og studerende, 
hvilke mål vi har. Et lærerforedrag er ofte et meget anvendeligt middel, og i det danske 
undervisningssystem står lærerforedrag eller et elevoplæg sjældent alene. Det vil være 
suppleret af varierende og tilsyneladende mange undervisningsformer. Hvilket fagligt materiale 
er dialogen omkring, og hvordan skelner og analyserer vi, så almendannende demokratiserende 
alen ikke måles med fag-faglig pædagogisk målestok og vice versa. Aukrust efterlyser 

 
..[...]... IRF-strukturen [kan] under gunstige betingelser tjene til, at elevernes vurderinger og 
opfattelser bliver udbygget, kommenteret og gjort betydningsfulde inden for rammen af 
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udforskende og problemløsende samtaler. Til trods for omfattende forskning i 
deltagerstrukturer ved vi kun lidt om, hvordan disse adskiller sig fra hinanden afhængigt af de 
konkrete klasserumssituationer, som de indgår i, de personer, der deltager (klassestørrelse, 
klassetrin), og de funktioner, som IRF-strukturen skal varetage. Sådanne problemstillinger 
kræver, at repertoiret af metoder til udforskning af klasserumssamtaler udvides. Der er fortsat 
behov for indgående case-studier af, hvordan samtaler i klasserummet kan mediere elevens 
kundskabstilegnelse, og Heath konkluderer sin gennemgang af metoder på området med, at 
”needed now is progress in using linguistics with qualitative methods to grasp change over 
time, in individual and organizational or social grouping” (Heath 2000 s.58). Men lige så meget 
har vi brug for kundskab om, hvordan variationen i de deltagerstrukturer, som elever inviteres 
til at deltage i, er farvet af både mikro- og makrofaktorer, af personer og situationer, af 
klassetrin, faglige aktiviteter og skoler såvel som af mere overordnede uddannelses- og 
samfundsfaktorer, hvilket vil kræve, at de grundige procesorienterede og case-baserede 
undersøgelser suppleres med bredere undersøgelser af deltagerstrukturer. 
 Desuden ved vi kun lidt om deltagerstrukturer set i lyset af tema- eller indholdsudvikling i 
samtalen. En åbenlys grund til, at den slags problemstillinger er underbelyst, er, at indhold er 
vanskeligt at behandle empirisk. I samtalen, som involverer mange deltagere, ser man oftere 
fragmentering af samtalen. Temaprogressionen er mindre tydelig end i dyadisk eller 
monologisk tale, muligheden for at udvikle modstridende perspektiver er større, og deltagerne 
har sædvanligvis forskellig grad af kendskab til emnet (Linell og Korolija 1997). Et interessant 
perspektiv for videre forskning knytter sig netop til diskussionen af kompleksitet og 
sammenhæng i det kundskabsindhold, som klasserumssamtalen udvikler i lys af lærerens 
initiering og opfølgning af elevernes samtalebidrag i klasserummet og i lys af det klassetrin og 
de fag og aktiviteter, som bidragene indgår i. Sådanne empiriske undersøgelser vil være bidrag 
til differentiering af diskussionen af, hvordan og under hvilke betingelser IRF-strukturen 
eventuelt kan fremme læring. 

Aukrust i Dysthe 2003:188-89 
  

Jeg håber med min metode til analyse af ytringerne i klassedialogen nedenfor i dette kapitel at 
jeg kan supplere med nogle af de elementer som Aukrust efterspørger. Min analyse kan give  

• bidrag til case-baserede kvalitative metoder der kan fastholde temaet for samtalen, idet 
fremførelsesundervisning, ”eksperimentariet ”, undersøgelsen af den æstetiske 
transaktion, lægger spørgsmål vi søger flere og uddybende svar på, bedre fast end 
teksttematiseret dialog. Selve dialogens objekt skal aktivere deltagerne til at anvende de 
forrige input og videreudvikle dem. Dette muliggøres med fokus på aktiv lytning for 
detaljer, og når temaet for samtalen, undersøgelsesspørgsmålet, er fastholdt. Dvs. at jeg 
med studieobjektet ”præsteret tale”, præsenteret tekstytring, kan imødegå det problem 
Aukrust omtaler: at fokus i samtalen er svær at fastholde og vanskeligt at behandle 
empirisk fordi samtale der involverer mange deltagere fragmenterer emnet.  

Vha. objektet ”sprogbrug her og nu” fremviser jeg en analyseenhed der kan 
fastholdes bedre i progressionen af samtalen. Ikke dermed sagt at min analyse fremstår 
en-dimensionel eller enkel: kommunikation er en meget kompleks størrelse, men 
forslaget er anvendeligt som casestudie der anskuer den enkelte i forhold til kollektivet 
og den enkelte i relationen til stoffet: tekstfortolkning. 

• bidrag til tydeliggørelse af de enheder dialogen foregår omkring, tekstlige og 
performative, og dermed også tydelighed af det ”vi lærer”, altså formuleret og taget i 
anvendelse som redskab i videre tekstarbejde fremover. 



Kapitel IV. Klassedialog og fremførelse.  
Ph.d.-afhandling Poetiskpaedagogik.dk Tina Høegh 2009 

 
 

 143 

• procedure for lærerens eget refleksive arbejde med udviklingen af sin undervisning og 
sine formuleringer i praksis. Læreren kan lige som eleverne selv bestemme 
detaljeringsniveauet for sine tekst- og samtalestudier og af dialogens progression i 
undervisningen. Mit analysemetodeforslag kræver øget vilje til lydhørhed og auditiv 
kompetence, men det mener jeg også er påkrævet for analyse af mennesker i 
kommunikation.  

• mulighed for læreren til at gå i dybden med de eventuelle modsatrettede individuelle 
mål og strategier som indlæggene/ytringerne afspejler, lige fra analyse af den 
institutionaliserede diskurs, skolen og dens organisation, over elevstrategier for 
kammeraters anerkendelse og til tekstlige observationer som læreren måske ikke selv 
havde opdaget. 

 
Wells vil arbejde på, siger han i sin konklusion at udvikle sin model af aktivitet-samtale  

 
in the direction of a more adequate account of the multible perspectives that need to be taken 
into consideration, and of ways in which the participants’ different activities can be brought 
into grater convergence, leading to a common goal - a shared learning-and-teaching activity 
type - which is, presumably, what the teacher, at least, would hope to achieve. 

Wells 1993:34 
 

og selvom det er et meget naivt mål at ville opnå ”shared learning-and-teaching activity type” så 
mener jeg trods alt at det er det eneste vi kan sætte som oveordnet mål for lærergerningen. 
Klassedialogen skal kunne samle ord og begreber der er nødvendige for eleverne at kende, og 
søge at faglige begreber efterhånden tages i anvendelse af eleverne. Det er ikke det samme som 
at tro at den enkelte forstår det samme som læreren eller lærer det samme som sidemanden, 
men det giver fælles proces. 
 De eksempler på dialoger som Wells har i sin artikel hvor læreren er indblandet, er 
typisk procedurale vejledninger, hvor læreren kender svaret, men giver eleverne (3-4-klasse) 
tid og flere indlæg til både at forstå og spørge sig de givtige spørgsmål. Læreren udfører en 
slags procedure for opstilling og afprøvning af forsøg ved at vise hvordan man kan spørge sig 
ind på problemerne og tage elevspørgsmålene ind som procedurale veje. Men det bliver 
spørgsmålene ikke autentiske af. Først efter elevernes egen afprøvning og erfaring kan læreren 
spørge autentisk, som Wells siger, til ”børnene som eksperterne” i hvad de har gjort og fundet.  
 IRF-strukturen med ikke-autentiske spørgsmål hos Wells viser, mener jeg, et typisk 
eksempel på at IRF-strukturen fungerer som tænketid i lærerens tænkeramme. En procedural 
tænketid. Denne styrede tankebane behøver også ældre elever, gymnasieelever, især i 1.g. 
Hvert element af proceduren skal både fremvises og bearbejdes. Det er en tænketid som 
lærerforedraget ikke leverer, fordi det simpelthen går for hurtigt, foredraget har andre 
målsætninger. Vi behøver simpelthen IRF-strukturer for at eksemplificere tankerækken: 
rækkefølgen kan styres i IRF-strukturen, og tankefølgen er nødvendig som Procedural 
tænketid, også for at give plads til det indre overbevisende ord. 

Et sidste problem jeg finder nødvendigt at bringe ind i mit arbejde med klassedialogen 
er det didaktiske udgangspunkt at vi for enhver pris skal undgå former der resulterer i 
elevstrategier som ”gæt hvad læreren tænker”. Hvor læreren måske i den ekstreme udgave 
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lægger så mange præformuleringer i sine spørgsmål, eller så lukkede spørgsmål at svarene er 
implicitte, at det bliver lettere og lettere for eleverne at svare og lettere og hurtigere for 
læreren at nå didaktiske mål. Gæt hvad læreren tænker er en udbredt elevstrategi og i sin 
ekstreme udnyttelse fra elevside brugt som aktiv deltagelse i klassens tekstarbejde uden at have 
læst teksten forinden. Eleverne sporer sig ind på temaerne ved at kende læreren, 
arbejdsprocessen og dialogformen. Mine data sætter spørgsmålstegn ved om vi kan anskue 
denne arbejdsmetode så ensidigt negativt, for når elev og lærer er sat uden for bekendt form og 
metode, som i mine data, så ses tilgangen anvendt som grundlæggende kommunikativ strategi i 
mødet med vores omverden og medmenneske: Fra fænomenologisk udgangspunkt skyldes dét 
at vi kan kommunikere og forstå hinanden netop at vi kan medreflektere den andens perspektiv 
og synsvinkel, og er netop ensbetydende med at være menneske. Med andre ord: at vi som 
mennesker er defineret fordi vi hele tiden manøvrerer i forholdet gæt hvad den anden tænker - 
som samarbejdspolitik, simpelthen. Og jeg spørger med mine data: kan vi forsøge at anskue det 
som en styrke i stedet for som snyd? 

4.2. Poetisk Pædagogik som forsøg 

Undervisnings-målene i den time fra eksperimentforløbene som jeg har valgt at gå helt tæt på i 
analysen, var at introducere klassen for arbejdsformen ’fremførelse af tekst som fælles 
tekststudie’. Først og fremmest at vise eleverne at undervisningen ikke handlede ud fra 
sprogrigtighedstilgangen, men alene ud fra undersøgelse af teksttolkningen: hvordan teksten 
skulle lyde for at vi kunne blive enige om at det var et udtryk der var i overensstemmelse med 
tekstens udsigelse. 
 Straks må det ekspliciteres at jeg på daværende tidspunkt, som lærer i denne time, ikke 
kendte til Berleant æstetiske felt og performanceteorierne som jeg har beskrevet dem i 
afhandlingen, disse er siden studeret som refleksion over denne time. 
 Mine forskningsmål med timen var på daværende tidspunkt at undersøge hvor meget 
eleverne kunne høre og få mening af deres erfaringer med det rytmiske og auditive materiale, 
om de kunne bruge af observationerne i klassedialogen, og især om klassedialogen i forhold til 
de just nævnte problematikker, kunne profitere af det eksakt sproglige materiale når fokus lå 
på talt sprog og sprogbrug. 
 Undervisningen i oplæsning af tekst var da så at sige den form hvori det rytmiske stof 
udspillede sig. Et af de spørgsmål jeg ønskede svar på i evalueringsfasen sidst i 
eksperimentforløbet var hvordan eleverne selv mente at de kunne lære om rytme.  
 Udviklingen af begreb om sprog- og tekstrytme i forhold til at kunne formidle og 
undervise i dette har altså afkrævet et vældigt stort studie af undervisningsformen.  
 Hele eksperimentet over flere klasser var én lang progressiv afprøvning og revidering af 
indhøstet erfaring, og mange pædagogiske og fagdidaktiske diskussioner kan tages på baggrund 
af mine data fra undervisningen, men jeg har udvalgt en for mit projekt relevant time at lade 
udgøre en case som eksempel på arbejde med tekstrytme og auditive observationer og som 
eksempel på metodisk refleksion over egen lærerpraksis. Udplukket fra undervisningen er det 
knap 25 minutters sammenhængende forløb omkring to oplæsninger af samme digt, Godhed af 
Benny Andersen (bilag 6), hvor det blev tydeligst konkretiseret hvad oplæsningerne kan bruges 
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til: dialog i klassen om fortolkningen, at en oplæsning ikke er enten rigtig eller forkert, men 
har konsekvenser for fortolkningen, og at det er fornuftigt at have gjort sig nogle bevidste 
overvejelser for hvordan fortolkningen af teksten lyder. 
 Som ideologi for min position som lærer kan jeg stadig tage udgangspunkt i Dysthes 
forslag til skabelse af det flerstemmige klasserum: Autentiske spørgsmål og optag af elevsvar i 
samtalens progression samt tæt funktion med det Dysthe kalder konsolidering 

 
’konsolidering’, som betyr å oppsummere, systematisere og reflektere over hva en faktisk sitter 
igjen med av læringsresultat. 

Dysthe i Boelt et al. 1998:42 
 

Endvidere sætter jeg høj værdsætning af eleverne, hvor ”godt, flot” og lignende er 
værdsætning på lavt niveau: det er rart at høre, men det har langt svagere effekt end en specifik 
respons, høj værdsætning, der konkretiserer bidraget i forhold til den igangværende 
progression i samtalen. Dysthe foreslår også rollespil (1997:229): skriv som en kriminel, en 
slægtning til den kriminelle og fra en samfundsrepræsentant. Det medfører skabelse af dialog i 
eleven selv og divergerende stemmer, og her beder så Poetisk pædagogik i stedet deltagerne 
om at indtage en Objektiveret identitet (s. 61). 
 Dysthe foreslår integration af skrivning og samtale som overordnet princip. Et 
skrivepædagogisk mantra, men jeg finder bestemt at det også skal være muligt at lære uden 
blyant i hånden, og at objektivere talt sprog uden at behandle det talte sprog transparent, som 
samtale. Jeg udvider i stedet med et andet princip: at undersøge personligt det kunstneriske 
materiale i den kunstneriske tekst. Dysthe mener ikke det er nok at lytte (:234), men at 
eleverne skal formulere sig mundtligt og især skriftligt, også selvom hun vedkender sig at 
elever der ikke er gode til at skrive, boykotter skrivefaserne og spilder tiden. Jeg er meget 
uenig i hendes ensidighed her: blot skal lytningen gøres til et aktivt potentiale og studie på lige 
fod med skrivningen. Dét er elevdeltagelse og aktiveret sprogbrug, og det vil mine analyser 
vise. Endelig foreslår Dysthe læreren et Højt forventningsniveau (:235): der skal ligge klare og 
høje mål i undervisningsrummet for at miljøet er aktivt og inspirerende. Det høje 
forventningsniveau ynder jeg at kalde Lærernaivitet, fordi det er det positive beredskab 
læreren kan opretholde sit eget engagement vha., og det virker afsmittende. 
 Poetisk pædagogik har endvidere som mål at objektgøre den træning og de fysiologiske 
værktøjer man som oplæser har brug for. Indledningsvis var case-klassen udsat for 
åndedrætsøvelser, og strækøvelser, såvel af krop som af mund og tunge, artikulationsøvelser 
og opvarmning. Det skulle understrege at fremførelse og ’at give stemme’ også bare er 
redskaber man må lære og at denne undervisningsform er et træningsrum. Jo mere man øver 
sig, des bedre bliver man uundgåeligt. 
 I forhold til læreren selv er det også en vigtig bevistgørelse. Claus Tilling (Boelt et 
al.:81) indleder en artikel med kursiv: 

 
Det er et reelt kommunikationsproblem, hvis der ikke er overensstemmelse mellem, hvad det 
intenderede indhold er, og hvad krop og stemme udtrykker; for vi lader os bedst overbevise af 
det sidste. 
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som en opfordring til læreren om også at bevidstgøre hvad denne gør og siger med fokus på 
hvordan denne gør og siger, hvis vi gerne vil have gennemslagskraft og fremstå troværdige. 
Tilling skriver at man som lærer har brug for sin stemme og at bruge den fornuftigt ikke kun 
for sin egen fysiologis skyld, men for at blive lyttet til. Man kan sagtens slæbe rundt på 
spændinger i stemme fra travlhed og skænderier, et ”kampberedskab” der kan høres, og det er 
anstrengende at høre på og giver træthed for lytterne. Det er nyttigt at høre sig selv på bånd i 
en reel undervisningssituation, eller i videooptagelse og få nogle til at kommentere det, så 
samspillet mellem stemme, gestus og holdning bliver tydeliggjort. Det er hjælp til at få 
unyttige fyldord (øh... fx) eller unyttige tale-tics (vandre op og ned ad gulvet fx) elimineret, og  
det er hjælp til at træne måder at vægte vigtige dele. 
 Det er vigtigt at skelne mellem stemme-træningsøvelser og mundtlighed. Træningen 
skal gøres for stemmens skyld fuldstændig som gymnastik: opvarmning, træning og kondition! 
Det er vigtigt at have elementær anatomisk viden: Strubehoved, stemmelæber, og at træne 
tunge, læber og brug af bugpresse og dyb vejrtrækning, også for at forstå et minimun af 
fonologiske virkemidler. Tilling foreslår at nynne vokaler og at sætte konsonanter på derefter, 
bæm bam. Tydelig hvisken er en god øvelse for artikulationen når man skal læse op. Tilling 
opfordrer: læs op for dine børn, kammerater, klassen: 

 
Nogle forældre, der sidder med en oplæsningsbog på barnets sengekant, oplever en umådelig 
lyst til at gabe efter få minutter. Det kan være et godt signal om, at stemmen pludselig er 
blevet brugt på mere end sædvanlig vis, og at muskulaturen vågner op ved at strække sig, gabe; 
fortsæt trøstigt. 

Tilling(Boelt et al.1998:86) 
 

og Tilling skriver så kortfattet rigtigt om mundtlighedstræningen: 
 
I retorikundervisningen på seminariet er det oplagt at kæde stemmeteori, stemmeopvarmning 
og oplæsning sammen. Oplæsningsteksterne bør vælges skiftende mellem pligt og 
tilbøjelighed: der skal prøves forskellige genrer og tekster fra forskellige tider. Det er i øvrigt 
forbløffende, så mange udtale- og forståelsesproblemer, man samtidig kommer ind på her; det 
bliver undervisning i dansk. Men skal oplæsningen du, kommer man ikke uden om oplæserens 
lyst til at tage teksten på sig og arbejde med den. Til den afsluttende prøve stiller vi krav om 
oplæsning af forskellige genrer eller giver den studerende mulighed for at demonstrere sine 
evner som vejleder for en medstuderende.  
 Når en studerende til hverdag har læst en tekst op, kommer der mange gode råd fra de 
medstuderende; læreren holder sig heller ikke tilbage. Hvis oplæseren skal have glæde af dem, 
lønner det sig at koncentrere sig om én ting ad gangen: Begynd først et nyt afsnit, når du har 
en rolig vejrtrækning. Artikuler tydeligt. - Hold pause efter hvert punktum. Andre elementer 
bliver forsømt, mens man koncentrerer sig om én ting, sådan er det bare. Ros mere end du 
retter.  
 Når man arbejder med oplæsning, er man tæt på det, der kaldes fagets kerne i Centrale 
kundskabs- og færdighedsområder i dansk. Et bevidst og aktivt forhold til stemmen og dens 
virkemidler er en forudsætning for et ordentligt udbytte af den mundtlige virksomhed. 

Tilling i Boelt et al.1998:86-87 
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Jeg finder absolut at undervisning i brugen af stemmen og undervisning i oplæsning og 
fremførelse skal tilbage til danskfaget på universitetet, i det mindste i de fag der henvender sig 
kommende undervisere, i fagdidaktik. 

Undersøgelse af Klassedialogen 

Her vender jeg så tilbage til NMAs (Andersen 2002) anvendelse af Bachtins begreber som 
redskab til at analysere sprogbrug. Ved hjælp af NMAs model over det dialogiske ord i levende 
kommunikation forsøger jeg at operationalisere dialogen i min case’ 25 minutter. Jeg beskriver 
forløbet og forholder mig til progressionen af timen. NMAs model vil være mit analyseredskab 
i udvalgte ytringssekvenser hvor det er nødvendigt at gå tæt på forholdene: retninger, 
regressiv, progressiv og centripetal retning som det fremmede ord i ytringerne har.   
 En yderligere differentiering af modellen af det fremmede ord foretog NMA senere 
(Therkelsen et al.2007) med påpegning af slovo’s flere retninger. En synliggørelse af det 
autoritative ord i dels en Superadressat og dels et mere konkret Tredje, den tredje modtager. 
De konkrete tredjer er fx de medhørere til telefonsamtalen som ytringerne i telefonen også er 
rettet imod. 
 Min anvendelse af NMAs tilgang er begrundet i hendes konkrete analysemodel. Jeg kan 
diskutere de enkelte ytringer på baggrund af de mange ting der foregår i en klasse: man svarer 
på hinandens forrige ideer, man retter sit indlæg mod bestemte modtagere og har forskellige 
intentioner, vel at mærke: på samme tid. Det er disse intentioner modellen skiller ad, så det 
bliver muligt at analysere ytringers henvendelser, og iboende spørgsmål og svar. 

Det dialogiske ord i levende kommunikation. 

NMA operationaliserer de indre retninger det fremmede ord indebærer. I min analyse af casen 
forekommer analyse af så kort en ytring som Hårh, i og med at ytringen havde kommunikativ 
retning, men der forekommer også længere taleture som det er givtigt at behandle som kun én 
ytring. 
 
NMAs model ser således ud. Ordet i ytringen har tre retninger: 
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1. Regressiv retning:      2. Progressiv retning 
a. mod en historisk      a. mod den umiddelbare 
kommunikationssituation    kommunikationssituation 
 

   
 
 
b. mod den umiddelbart foregående    b. mod superadressaten  
kommunikationssituation    
  

 
 
3.centripetal retning 

 
         mod sig selv 

(gengivelse af fremmed tale) 
 
 

 
Modellen sammenfatter, som NMA skriver(2002:142), hendes læsning af Bachtins dialogiske 
sprogteorier med fokus på det fremmede ord og er et tilbud om en alternativ forklaringsnøgle 
til sprogbrugssituationer. Trods den bachtinske modstand mod at fastfryse det dynamiske og 
flerdimensionale, forsøger NMA med modellen at anskueliggøre det dialogiske ord i levende 
kommunikation ved at vise retningerne for vekselvirkningsforholdet, de indre bevægelser 
(:139). NMA angiver det fremmede ords retninger, i modellen som pile, og kalder dem ikke 
aspekter ”dels fordi der fokuseres på bevægelse på en tidslinje mellem kommunikationens 
deltagere, dels fordi begrebet ’aspekt’ i denne sammenhæng har for mange misvisende 
konnotationer” (:138). 
 Den regressive retning viser vores sprogbrugs forhold til ordene i deres historiske og 
kulturelle opståen og brug, 1a, samtidig med deres forhold som svar og hensyntagen til hvad 
der umiddelbart er foregået, et her og nu, 1b. 
 Den progressive retning viser at vi allerede i ordet har taget højde for modtagers svar på 
vores ytring, 2a., vi foregriber modtagerens forståelse og svar. b-størrelsen i progressiv retning 
mod superadressaten vender jeg umiddelbart tilbage til, for NMA videreudvikler som sagt 
denne i detaljen (i Therkelsen et al.2007) mens 3, centripetal retning, er vores direkte omtale, 
behandling, af andres ord.  
 Når NMAs sprogbrugsanalyse er givende, er det dels fordi den kan skelne bevægelser 
og retninger fra hinanden samtidig med at den forsøger at bibeholde det dynamiske samspil 
mellem retningerne i ordets indre, dels fordi modellen kan specificere superadressaten. 
superadressaten er kommunikationens tredje part, ideen om at blive hørt, og NMA foreslår 
skelnen mellem en superadressat som indirekte autoritet i det fremmede ord og så en mere 
kommunikationsteoretisk konkret tredje modtager (Therkelsen et al.2007:29): 

Superadressaten og den tredje modtager 

En superadressat kan deles i undertyperne: 
1. Ideen at blive hørt, historiens dom 
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2. Den ’evige’ læser 
3. En speciel diskurs (diskursorden) 
4. Videnskabsmanden som adressat 
 
hvor 1 er et bachtinsk eksempel på historien som dommer, dvs. en højere moralsk orden, 
genkendelig i sin sociale kontekst og kultur, eller Gud. 2 er den litterære forståelse af læseren 
som ide, forfatterens billede af læseren (henvendelsen), mens 3 er den diskursorden som 
ytringer kan tale til eller med. NMA eksemplificerer diskursordenen med overskriften i 
Politiken 4/3, 06: ”Fogh tager på ferie, men Muhammed bliver” hvor henvendelsen dels er til 
læseren, men også adresseret en politisk diskursorden der kunne hedde ”Foghs ansvar i 
muhammedkrisen” (Therkelsen 2007:29-30). Endelig er 4 muligheden for at ens ytring bliver 
genstand for videnskabsmandens blik, som indeværende afhandling der undersøger en case’ 
ytringer. 
 
Den tredje modtager er mere konkret: 
1. Medlytteren som afsender er bevidst om 
2. Den der tilfældigt kommer forbi og tager ordet 
3. Publikum til en dialog 
4. Pædagogikkens tredjer, de andre elever i klassen end den af læreren tiltalte. 
  
Den tredje modtager er således som tilføjelse til superadressat-begrebet konkrete medlyttere, 
der ses taget højde for i selve ytringen som fremmede ord. Derfor stiller NMA sig også lidt 
spørgende om den fjerde slags, pædagogikkens tredjer, eleverne, ikke burde kaldes reelle 
modtagere og altså ikke et tredje, fordi de hører med som ’anden’ i ytringens direkte 
henvendelse. 
 
Anna Vibeke Lindø (Therkelsen et el. 2007) foreslår, ang. dialogen der pågår i et 
klasseværelse, på baggrund af bl.a. NMAs sprogbrugsmodel, at benævne positionerne ”indre” 
og ”ydre” medsamtalende subjekter. Således kan superadressaten fungere som en ”indre”, 
inkarneret funktion i taleren der afspejles i ytringen, sammenligneligt med psykoanalysens 
over-jeg. Jo mere en samtale er begrænset af institutionelle rammer, jo mere vil tendensen til 
at det tredje subjekt anonymiseres og realiseres gennem love, regler og konventioner være: 
 

kulturelle determinanter svarende til ’historiens, Guds, folkets dom’ jf. NMA’s model. Disse  
mere anonyme ’tredjer’, ..[...].. kan forstås som inkarnationen af de sociale og kulturelle 
normers spor. Jo mere en samtale er begrænset af institutionelle rammer, jo mere er der en 
tendens til, at det tredje subjekt anonymiseres og realiseres gennem love, regler og 
konventioner. Subjektet er her (re)præsenteret gennem disse instanser, der nok kan være 
bevidste for den talende, men ofte vil fungere som ubevidste konventioner. 

Lindø i Therkelsen et al. 2007:58 
 

Lindøe siger at selvom Bachtin taler om miljø som forudsætningen for sproget, så 
”konkretiserer han ikke de situationelle og socio-kulturelle faktorer, der konstituerer subjektet 
som ytringsbærer inden for dette miljø” (ibid.). Formentlig gør Bachtin ikke det, hvilket NMA 
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påpeger flere steder, fordi Bachtins ideer udsprang af ideer om tekst, fx romangenren og Autor 
og Helte-kategorier som fiktionens sproglige størrelser. Det er NMA og her Lindøe, der ”går 
den anden vej” (s.103) tilbage til virkelig sprogbrug i funktionelt design. Lindøes forslag om at 
bevidstgøre sig disse indre og ydre instanser er funktionelt anvendeligt for analysen af min case.  
 Jeg operationaliserer derfor NMA og Lindøes kategoriseringer til definition af 
henholdsvis indre instanser, operationaliserede superadressater, og ydre konkrete subjekter, 
tredje modtagere, i analysen af klassedialogen. I praksis er det dog et spørgsmål fra situation til 
situation, fra ytring til ytring at forsøge at fastlægge hvilken tredjepart der tiltales.  
 Lindøe foreslår at undersøge indikatorer som konkrete deiktiske positionsmarkører for 
at skelne hvad hun kalder kampen mellem det indre overbevisende ord og den ydre autoritative 
stemme, som både skabende og begrænsende kræfter for sprogbrugen. Det Lindøe gør 
opmærksom på, er at er parterne ikke opmærksomme på institutionelle normer og 
forventninger (ibid.:62), er der fare for at det polyfone samtaleideal for klassearbejdet 
forandres og samtalen bliver homofon. Hun eksemplificerer med en autoritativ superadressat 
der taler med i et samtaleforløb fra hendes datamateriale i en undervisningssituation hvor et 
gymnasie-’vi’, lærer og elever, ukommenteret får lov at klassificere ”rigtige” over for 
”ubehjælpsomme” tilgange til tekster under arbejde med interview. Dette ’vi’ ved bedre end 
skolens pedel som eleverne har interviewet, hvordan man skal behandle tekster, så pedellens 
udlægning af en tegneserietekst består ikke ’vores’ måder at behandle tekst: 
 

Blandt de ikke-bevidste og ukonkrete tredje samtale-partnere i samtalen (anonyme tredjer) kan 
man pege på den daværende gymnasiebekendtgørelse (loven), som nok om det sproglige 
studiemønster sagde, at ”eleverne skal blive fortrolige med forskellige former for sproglig 
variation” - men ikke af den grund udelukkede, at sproglige fordomme ophøjes til norm i den 
pædagogiske kontekst. Endnu en anonym tredje er på spil, nemlig den kategori, som vi med 
NMA kunne kalde ”historiens dom”: 
 Allerede i lærerens første replik introduceres nemlig en forestilling om, at vi, der er i 
rummet, deler nogle forhåndsforestillinger om, hvordan mennesker med bestemte 
klassetilhørsforhold taler. Det bliver samtidigt klart, at det ’vi’, der sætter denne dagsorden, 
taler fra et særligt privilegeret sted, nemlig fra middelklassens (det fraværende, ukonkrete, 
abstrakte subjekt). Denne subjektposition er den umarkerede, naturliggjorte: ’Vi’ udgør i 
dialogstumpen det deiktiske (magt)centrum. Vi finder ganske vist kun en eksplicit ’vi’-deiksis, 
men den etablerer til gengæld modsætningsforholdet på markant vis. Læreren siger nemlig ”vi 
andre”... 

Ibid.:64 
 

På samme vis i mit datamateriale vil kunne ses at et deiksisskift øver stor indflydelse på hvad 
der foregår i timen: en ændring af omtalen af tekst-jeget i tredjeperson, man ændres af en elev 
til personen, det viser sig at ændre hele samtalens fokus og hele teksttolkningen.  
 Jeg operationaliserer modellen til håndterbare størrelser, så der, trods Lindøes pointer, 
ikke opstår forvirring mellem ubevidste og konkrete, indre og ydre medhørere. Det vigtigste 
er for mig at have en model af det fremmede ord, hvor jeg kan udkrystallisere hvilke objekter 
man taler om, 1) teksten, 2) den andens fortolkning i fremførelsen, 3) den anden i teksten, 
4)den anden som forrige taler og ikke mindst, 5)at kunne operationalisere ytringernes 
tredjeparter. 



Kapitel IV. Klassedialog og fremførelse.  
Ph.d.-afhandling Poetiskpaedagogik.dk Tina Høegh 2009 

 
 

 151 

 
I argumentationsmodellens begreber hjemmel, gendrivelse og rygdækning (Jørgensen og 
Onsberg 1987) ligger også indeholdt de stemmer af superadressater og tredje modtagere som 
talere overbeviser ved hjælp af, dækker sig ind under: normer, almindelig praksis eller moral, 
direkte, men lige så ofte indirekte, og så former det en medhørt stemme i argumentet. NMAs 
model kan fungere som en konkretisering, en personificering vha. stemmer af de 
underforståede forhold i argumentationsanalysen. Igen: et æstetisk arbejde kan hjælpe på 
konkret niveau hvad der muligvis er svært på abstrakt, for mit forslags vedkommende er en 
konkretisering af aktuel lyd, når man spørger til hvordan teksten føler når den lyder i en 
fremførelse. Det vil blive tydeligere i min analyse. 

Analysemodellen 

Jeg udvider NMAs sprogbrugsanalyse-model fra NMAs egen 2002-model med forslagene i 
2007 for at kunne detaljere superadressat-delen bedre. Modellen ser med udvidelsen således 
ud: 
 
1. Regressiv retning:      2. Progressiv retning 
    
a. mod en historisk      a. mod den umiddelbare 
kommunikationssituation    kommunikationssituation 
 

 
 

b. mod den umiddelbart foregående    b. mod superadressaten  
kommunikationssituation 

 c. (el. b.1.) mod den tredje modtager 
     

 
 

 
3. centripetal retning 
 

 
         mod sig selv 

(gengivelse af fremmed tale) 
 
 

 
Jeg har givet tredje modtager benævnelsen c., men egentlig burde denne være indeholdt som 
en underkategori af tredjer på linje med superadressaten. Så ville benævnelse desværre blive 
2.b.1 og 2 i progressiv retning, og så bliver tingene svære at skelne finder jeg. 
  
I klasserummet foregår henvendelser i mange lag. Jeg anvender modellen til analyse af 
klasserummets dialog dels fordi Bachtins begreber kan forklare sprogfilosofiske, 
kommunikative og tekstlige problemer som er afgørende for min analyse; jeg anvender den 
som nøgle til analyse af klassedialogen fordi den opererer i tid og samtid, fremadrettet, 
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bagudrettet; dels kan modellen vise de forskellige lag der er på spil på én gang i denne 
klassedialog: vi har en genstand, poesien, denne genstand har egne kommunikative lag, men 
dertil kommer de funktioner til som klasserummet udveksler, i flere lag. 
 Modellen inspirerer NMA som forklaringsnøgle til at få øje på semantiske størrelser 
(NMA 2003:140), helt ned i detaljering af fx prosodiske fænomener, betydningsenheder som, 
mener NMA, ikke kan oversættes direkte i forståelsen af Greimaske semantiske ’semer’, men 
rummer en mere vid betydning som ’kontekst-semer’. Samtidig dækker denne betegnelse 
heller ikke helt det bachtinske fremmede ord, siger hun videre, fordi det fremmede ord inden 
for en betydningslære vil 

 
...betegne fænomener der rækker fra den mindste betydningsbærende intonation, det vil sige at 
det sprogligt kan gå et niveau ’længere ned’ set ud fra et strukturalistisk synspunkt [nemlig 
det betydningsadskillende niveau (NMAs note 90)] - samtidig kan tjusjoje slovo [det 
fremmede ord] som betydningsinstans også manifestere sig som hele ytringer, som ytringens 
illokution, i princippet som et helt værks illokution. 

NMA 2002:141 
 
Det fremmede ord er her forstået som intention, en værk-intention kunne da være en 
opfordring, noterer NMA i note 91. NMA anvender så betegnelsen semer, netop i forståelsen 
kontekst-semer i sine analyse-eksempler når disse semer kan 

  
registreres på mange sproglige planer: det prosodiske plan, det morfologiske plan, det 
syntaktiske plan, tekstplanet osv. Derudover kan de placeres på en tidslinje hvor ordet i den 
nuværende kommunikationssituation betragtes som udgangspunktet for bevægelser i 
kommunikationen mellem afsender og modtager: bagudrettet (1) og fremadrettet (2) og i en 
bevægelse om sig selv (3)”  

(ibid.144)  
 

Men som jeg har argumenteret for i kapitel III, så kan jeg ikke gå med i en tegn-diskurs for at 
forklare hvordan vi giver mening eller forstår mening, som betegnelsen semer synes at antyde. 
I så fald ville vi kunne genkalde os lignende semer der antyder lignende indhold andre steder, 
således også omkring NMAs forslag til betegnelsen prosodemer; i sin note 101 skriver NMA: 

 
’Suprasegmental’ kaldes den del af fonologien der undersøger forhold på udtryksplanet som 
overskrider grænserne for dette plans enheder frembragt ved den segmentering (inddeling i 
segmenter), fx intonation, tryk, betoning (kaldes også prosodi). Et prosodem er en 
suprasegmentel enhed og står for enheder på udtryksplanet som er mere omfattende end 
fonemer; det kommer til udtryk i tryk, intonation, støj, pauser, hastighed, rytme osv. og kan 
også kaldes semimotiverede tegn. Området er langt fra udforsket. 

ibid.:178 
 

Altså NMA præsenterer en sprogbrugsmodel der anerkender lydlige tegn-enheder, en model 
der kan arbejde med prosodemer ”som kommunikationsrelevante”. Se fx forskellen på 
 
på ’ham?    <---->  ’på ham 
(er det virkelig ’ham du tror på?)   (hundeejerens ordre til sin hund) 

:148 
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Og en sådan model er i sig selv meget givtig, men jeg vil hellere formulere at her foregår ”unik 
betydningsdannelse” end jeg vil kalde det tegngivning. Under alle omstændigheder foregår 
arbejdet i anerkendelse af at vi har behov for at hoppe mellem kommunikationens forskellige 
niveauer (som også Bachtin skriver i essayet ”The Problem of Speech Genres ”(Bachtin 1986) 
mellem globalt og lokalt niveau, mellem ytringen udtalt af et subjekt, eller en tekstlinje, eller 
et helt værk og ned til undersøgelsen af den mindste trykmæssige detalje der alt sammen og til-
sammen udgør fænomenet: betydning og mening på mange niveauer, i kontekst. Blot peger jeg 
igen her på at det er betydningen der unik og ikke tegnet, et unikt tegn er en selvmodsigelse. 
 Mine analyser af fremførelserne vil vise hvor fintmasket og næsten hypersanseligt 
relationerne i udførelsen er, udført af helt unge mænd, forstået og tolket af andre helt unge, 
der ”godt ved” intuitivt hvordan fremførelsen betyder i situationen, vi kan også med 
transskriptionen nå frem til at beskrive betydningens detalje, men vi kan ikke generalisere over 
delene i dette fintmaskede relationsmønster i betydningskomponenterne og kalde det en 
systematik for semer. Jeg vil blot slå fast at her ér i det kommunikative her og nu et analogt 
niveau og et digitalt tillært sprog, og vi forstår begge.  
 Derved bliver min brug af modellen også en funktionsanalyse af valgte ytringer. Med 
hjælp fra Løgstrups, Curetons og Bachtins indsigter om lag og retninger, fortrolighedslag, 
frasering og prolongiel forventning og modtagerhenvendelse, i informationerne kan jeg ved 
tilføjelse af NMAs konkrete analysemodel forsøge en beskrivelse af alt dette i en konkret 
situation. Min analyse af casetimen vil vise det beredskab vi besidder og anvender i 
kommunikationen med hinanden, intuitivt. 

”Analyseenheder” 

Der er således mange relevante undersøgelser at gøre i casen med den indhøstede viden om 
hvordan fremførelsesundervisning kan foregå og hvorfor. Jeg opstiller her i punktform den 
viden fra afhandlingens kapitler som jeg vil undersøge i dialogen for i casens 25 minutter: 
 

1. Skabelse af det æstetiske felt (Berleant). Ser vi rollerne Performer, Perceiver, Author 
og Work of art blive indtaget? 

 
2. Æstetisk erfaring. Kan vi se den som kvalitativ, sensorisk, umiddelbar, intuitiv, ikke-

kognitiv, unik, indre/egentlig, hel/indbygget? (Berleant) 
 
3. Den formede erfaring (Geiger). Foregår her udforskning af udtrykket simultant med 

indtrykket? Præsenterende digtet, ikke repræsenterende (Berleant). Kan vi finde 
ekempel på projicering (Bacon)? 

 
4. Oplever lytterne kongruens mellem fortolker-gestures og poem-gestures (verbalt og 

nonverbalt) (Bacon)? 
 
5. Hvordan placerer fremførelsen teksten i forhold til lytterne? Forholdet til publikum 

henholdsvis som 
Mundtlig fremstilling    ----     Mundtlig fortolkning   ---   Teater og drama. 
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6. Kan vi skelne molare (mål, helheder) fra molekulare enheder (dele) i 

transskriptionsarbejdet (Fine)? 
 
7. Kan vi som påstået skelne analoge, relationelle niveauer i kommunikationen? 
 
8. Kan vi observere øget koncentration og fokuseret opmærksomhed/motivation i og med 

at undervisningen tager udgangspunkt i emotioner og følelser (Nørby)? 
 
9. Foregår arbejdet i eksperiential mode (Haugsted) eller performance mode? 
 
10. Ses der eksempel på at Education of senses (Bacon) er af en art der fremmer gehør, 

forfinelse af sanserne? (Nielsen). 
 
11. Stilles der autentiske spørgsmål til teksten? (Haugsted). Fører spørgsmål om 

fremførelsens udtryk og lyd til arbejde med tekstens mening og udsigelse? 
 

12. Hvilken dialogform fremmes og hvordan? Udviklingen set både progressivt og mere 
lokalt i udvekslingerne (Dysthe og Aukrust). 

 
13. Emnestyring. Antal ture pr. terminologi? Hvem initierer terminologi? Er elevsvar korte 

eller lange? (Aukrust). 
 
Det er ikke muligt at opstille et forsøgs- og undersøgelsesdesign der har metodisk reliabilitet, 
fordi eksperimentet har været ekstremt eksplorativt fra begyndelsen og parametrene har ikke 
været de samme fra start til slut. Jeg ville undersøge, med elever og lærere, hvad undervisning 
i litteratur skulle tilføjes for at styrke bevidstheden om sprogets lyd og rytme til glæde for den 
litterære beskrivelse og tekstarbejdet i det hele taget. Undersøgelse af og beskrivelse af 
sprogrytme har været det stabile fokus gennem hele mit projekt. Men det blev tilføjet en anden 
og langt større ramme. Det blev tydeligt gennem afprøvningerne at bevidsthed om 
mundtligheden, lydhørhed for vores sproglige udtryk både æstetisk og i daglig omgang, kunne 
styrkes gennem fremførelsesundervisning, at det var dette redskab, undervisningsmetode, der 
kunne trække det hele ind. Derfor blev mit projekt dels en opsøgning af de videnskaber og 
eksperter der kunne opstille denne undervisningsmetode, og derfor har jeg nu en mængde 
undersøgelsesspørgsmål at betragte casetimen med. 
 Så når jeg i dette kapitel så at sige trækker disse spørgsmål ned over timen og 
undersøger dialogen for performative muligheder, så er det andre parametre jeg er interesseret 
i end jeg i casetimen stillede op. Jeg gør det fordi jeg gik fra den time med en overbevisning 
om at her var sket noget vigtigt, og at jeg var nødt til at finde ud af hvad det var. Uddannede 
dramalærere ville have kunnet forklare en del af det der var foregået, fonetikere ville kunne 
have belyst en anden del, litterater og versifikationsspecialister en tredje, didaktikeren ville 
have kunnet pege på atter andre dele. Jeg undersøger derfor for de spørgsmål der kan føre mig 
til at opstille forslag til undervisningsmetode til fremførelse, fremførelse her forstået som 
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indeholdende synliggørelse af sprogets virkemidler og æstetiske materiale der giver 
information til teksttolkningen i litteraturpædagogisk arbejde. 
 Analysen vil pågå som observation og påpegning af mangel eller synlighed af de 
spørgsmål jeg netop har opstillet. Jeg forsøger med min gennemgang at vise progressionen i 
dialogen og at gå tæt på enkelte deltageres reaktioner og responser ud fra både billede og lyd af 
hele rummet. Som nævnt foretager jeg detaljerede analyser af udvalgte ytringer og sekvenser, 
en sprogbrugsanalyse hvor gestikken også taler med. Det drejer sig om ytringer der har særlig 
betydning for progressionen i undervisningen og for det endelig forslag til 
undervisningsformen. 

4.3. Behandling af datamateriale 

Fremførelses- og dialog-rapport 

Jeg skelner mellem fremførelses-transskription og dialog-transskription. 
Fremførelsestransskriptionen er en detaljerig gengivelse (så nøjagtig det subjektive øje og øre 
tillader) som jeg har redegjort for i kapitel II og III. Transskription af lyd og bevægelse i den 
æstetiske fremførelse (eksemplificeret i bilag 7.b. Analyse af Inger Christensens fremførelse). 
 Dialog-transskriptionen er derimod en gengivelse af ytringerne i klassedialogen uden 
detaljeret auditiv beskrivelse. Den ligner ikke helt transskriptioner fra socialvidenskaberne, for 
den skal også kunne vise afbrydelser, pauser og fonetiske effekter i kommunikationen. Jeg har 
udvidet den i overensstemmelse med fremførelsestransskriptionen hvor det har været 
nødvendigt. Ofte er det nødvendigt at eksplicitere hvor talere lægger tryk i deres udtale, også i 
almindelig argumenterende dialog, for at præcisere semantikken, men jeg har også suppleret 
dialogtransskriptionen direkte med fremførelsestransskription når dét har været nødvendigt. 
 Jeg fremhæver vokaler med versaler og versaler med fed skrift for at angive henholdsvis 
tryk og ekstraordinært tryk (sætningstryk). Ytringer med det fremmede ord i centripetal 
retning, gengivelse af fremmed tale, er både anført med citationstegn, men også, når det er 
gengivelse af en fremførers tale, i ortografi som fremførelsestransskriptionerne for at blive i 
stand til at sammenligne prosodien. 
 Når jeg noget polemisk kalder denne indledende beskrivelse af dialogens og 
fremførelsernes omgivelser for en rapport i overensstemmelse med Fines terminologi, er det 
for at påpege hvor jeg anser dette arbejde at befinde sig i fremførelses-traditionens terminologi, 
og for at synliggøre at det er inden for denne tradition jeg søger at beskue problematikkerne, 
og ikke i lingvistisk tradition. Jeg finder at det er inden for rammerne af fremførelse og æstetik 
at litteraturlæreren kan genfinde og overføre træk fra eget fagområde til undervisningen og 
dermed have nemmere ved at anvende fx den detaljerede transskription. Det er mere givtigt 
end hvis vi skal tilføre litteraturundervisningen sprogvidenskabens metoder, som diskuteret i 
kap.II.  
 Jeg angiver i dialogudskriften i de sekvenser jeg fokuserer på hvilke navne der markerer 
for at få ordet, hvem der ler med, kommenterer til sidemanden, smiler eller foretager sig 
andet end at kigge på. Det gør jeg for at give et billede af situationen. Havde jeg haft plads ville 
en analyse af hvornår markeringer foregår og hvornår de trækkes ned igen, være interessant i i 
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dialogens mønster, men det har ikke været muligt at rumme yderligere observationer i denne 
afhandlings ramme. 

Tillæg om metoden 

Videooptagelserne er desværre ikke så gode som jeg kunne ønske mig, men meget anvendelige 
trods alt. Det ene kamera stod lidt i modlys så det kan være svært at tyde de medvirkendes 
mimik, et andet satte en af eleverne, Lise, sig foran. Jeg opdagede det på et tidspunkt, men 
valgte at holde egen og rummets energi fast i stedet for at flytte på Lise. En stærk fornemmelse 
for at denne undervisning skulle lykkes, satte forskeren i mig på stand by. Man kan dog se 
næsten alle medvirkende, og med enkelte undtagelser kan jeg se personernes gestik og mimik. 
Noteringen i dialogtransskriptionen af mimik og gestik er sat i parentes på det sted i tale-turen 
bevægelsen forekommer, men der er også delvis taget hensyn til læsningen af udskriften. En 
læsevenlig udskrift står i dette tilfælde ikke i modstrid med noteringer der evt. rykkes et 
sekund i forhold til udtale, for det er selve bevægelsens karakter og kvalitet (hvordan 
gestikuleres ”bølge” fx, eller ”pause” eller ”gentagelse” hos den talende), der er interessant her, 
i højere grad end at timingen er interessant (hvornår håndbevægelsen igangsættes i forhold til 
prosodi). Ved de ytringer hvor prosodien mere minutiøst er vigtig, udfører jeg en 
fremførelses-transskription. Dvs. jeg skelner mellem fremførelsen og tale om fremførelsen. 
 Med flere kameraer og en båndoptager kørende havde jeg mulighed for at få bredden i 
lydsiden med. Det har været nemt at koordinere lyd- og billedside på kameraerne indbyrdes. 
Dvs. personer der gik ind på det ene kameras billedside, gik ind på det andet kameras lydside 
og vice versa, og det gælder helt ned til småvisken, kommentarer til hvad der foregår, 
selvafprøvninger af de andres udtale osv. Det har vist sig meget behjælpeligt i forhold til at 
fornemme hele rummets stemning og koncentration. 
 
Casetimen er den time hvor vi opnåede størst fælles koncentration. Det er ikke den time hvor 
vi kom længst fagligt, begrebsligt (det evaluerede de fleste elever som værende de sidste timer 
vi havde sammen, nemlig gruppearbejde om tekster som forberedelse til fremførelser, samt 
klasse-fremførelser). Casetimen er derimod den time hvor formen ”undervisning i og dialog 
om forberedt mundtlighed” lykkedes momentvis - som fællesskab, som fælles opgave. 
 Dialogtransskriptionen er skåret af tre videobånd af præcis 24 minutter og 54 sekunders 
undervisningstime. 25 minutter er kun lidt mere end de ca. 20 man mener, er vores naturlige 
grænse for koncentration, med bølgetoppe og dale i koncentrationsevne undervejs. Af den 
årsag sluttede timen: læreren (ikke mindst) og alle andre var trætte. 

Rammerne for dialogen i case-timen 

Klassedialogen har som udgangspunkt her IRF-mønster. Læreren leder og fordeler taleturene. 
Eleverne henvender sig i høj grad til læreren. Styringen i dette ny rum, med ny lærer, har jeg 
på intet tidspunkt tænkt anderledes, da det var nødvendigt at forme tydelig ledelse af hvordan 
denne fremførelsesundervisning skulle forløbe. 
 Casetimen er min første dobbelttime med klassen. Jeg havde introduceret mig selv og 
mine ideer om tekstrytme den første gang vi så hinanden, tre dage før i en lektion på 60 
minutter. Jeg havde fortalt om de fire bevægelser vi erfarer ved hjælp af, havde eksemplificeret 
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med oplæsninger af prolongielt mærkværdige sætninger i digt af Frank Jæger: ”alvorlig replik 
om heste”, havde afspillet eksempler på prolongielle forventninger og virkemidler i Dan Turèll 
og Sølvstjernernes ”Velkommen mine damer og herrer” (kan erhverves for 8,- kr på 
Internettet), og eksemplificeret en cyklisk orienteret ballade på samme Cd’s ”På mit 
stamværtshus” (samme sted). Jeg havde talt om tematik og overblik i fastfrysningen af 
bevægelse som den intellektuelle bearbejdning kan vise, og jeg havde introduceret til at vi 
skulle arbejde med sprogets betoninger og lære at skelne disse fra ubetonede stavelser. 
 Casetimen er den sidste del af en dobbelttime, hvor vi i begyndelsen havde øvet 
recitation i fællesskab mens vi gik på stedet i en kreds, vi havde reciteret og gået et lille stykke 
af Shakespeares ”Macbeth”, talt om linjeender, og hvad vi kunne gøre med dem når vi holdt 
rytmen af femfodsjamben. Vi havde prøvet trochæiske og trisyllabiske gangarter, vi havde gået 
i takt og mærket hvordan Shakespeare bryder pentametret etc. Vi havde også gået for længe, 
det var godt at bevæge sig, men ikke givende nok; dog var aktiviteten, rundkredsen og 
aktiveringen af vores stemmer, recitationen i sig selv, god til at løsne stemmerne og 
stemningen og give positiv energi i klassen. Eleverne udviste lidt skepsis for al den 
mærkværdige trampen, men var vågne, veloplagte og deltagende som forsøgskaniner over for 
mig som gæstelærer. 
 Mit formål med forsøget var at klassen først og fremmest var nødt til at lære, dvs. både 
forstå og anvende, stavelsesbetoningen over for den ubetonede stavelse. De skulle lære det på 
kort tid, og derfor var undervisningen både denne anden og især den efterfølgende tredje gang, 
med musik- og bevægelseslærer Kirsten Juul Sørensens stomp-undervisning, viet til rytmisk 
træning, alt sammen for at træne kroppens erfaring med relationen betonet-ubetonet. 
 Denne case’s 25 minutter er her over for så at sige det første rene og operationaliserede 
forsøg med fremførelsesundervisning hvor tryk og rytme for alvor tages i munden. Det var den 
undervisningsform jeg med den første forsøgsklasse havde evalueret var mest givtig og 
bevidstgørende omkring lyd og rytme, men i den første forsøgsklasse blev det ikke så vel 
organiseret og rammesat som i denne case. 
 
Klassen sidder på borde og stole rundt langs væggene. Jeg har døbt hvert hjørne henholdsvis 
Dør, hjørne D for David, L for Lise, K for Kalle, så det er muligt at følge hvor tingene foregår. 
Alle navne er selvfølgelig anonymiseret. Det ligger endvidere som bilag 8. 
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Klassen havde ikke haft mange fag-faglige dansktimer endnu i 1.g., de havde endnu ikke 
beskæftiget sig specifikt med lyrik. Deres holdninger og tilgang til lyrik er derfor primært 
forskelligartede erfaringer fra grundskolen.  
 
Jeg gennemgår dialogen fortløbende, men i skiftende detaljeringsgrad i de forskellige 
sekvenser. Hermed bliver progressionen i forløbet tydelig, jeg kommenterer hvor det er 
relevant, men gennemgår detaljeret kun de udvekslinger der har interesse for udviklingen af 
undervisningsmetoden og refleksion over klassedialogen.  
 Lærerens intention med timen var ikke at forklare eller udlægge tekst, men at lade der 
udspille sig en dialog til glæde for fællesskabet i en processuel udvikling når ideerne inspirerede 
hinanden, og undersøge i hvor høj grad lydlig detalje kunne trænes og observeres af utrænede, 
samt i hvor høj grad eleverne blev hjulpet i deres teksttolkning af at udveksle disse lydlige 
detaljer, udlægge dem for hinanden. 
 Læreren er altså mig selv. Jeg skifter i benævnelsen af denne taler i transskriptionen. 
Betegnelsen Lærer forekommer når jeg behandler lærerens ytring som andre ytringer i lokalet, 
som objekt for sprogbrugsanalyse. Når jeg andre steder skriver ”Tina”, er det fordi det der her 
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kunne være en svaghed ved hele undervisningsforsøget, at jeg selv underviser, indsamler og 
analyserer mine data, behandler jeg som en styrke: i og med at dette arbejde foregår dagligt i 
enhver lærer: refleksion over egen gerning og revision af egen undervisning. Det har for 
forskeren været en frihed ikke at behøve at skåne mit undersøgelsesobjekt når jeg uundgåeligt 
skulle kritisere lærerkollegaen. Det har endvidere for læreren været en sund refleksion over 
egen gerning, og i det dobbeltrettede perspektiv en refleksion over mange gange, ikke kun når 
jeg genså og hørte optagelserne, men i refleksionen på baggrund af afsøgningens indhøstede 
faglighed i Interpretation traditionen. Metarefleksion på flere niveauer og over tid: læreren i 
funktion i forhold til fagligheden ”fremførelse”, læreren som rolleindehaver i både 
fremførelsestradition, didaktisk tradition og kommunikativ praksis, og igen: læreren over tid.   
 Her er, da transskriptionen begynder, 23 elever og en klasselærer, siddende i en kreds 
på borde og stole langs væggene, samt en lærer/Tina, stående i kredsens midte. Tre kameraer, 
statisk opstillet, er indstillet til at indfange alle dele af den cirkel eleverne nu har dannet. To 
elever er der ikke plads til gennem linserne, desværre nogen der taler en del: Astrid og Svend, 
begge hjørne D. 

Teksten og læreren 

Pga. læserreaktioner fra læsere af indeværende afhandling der mente at beskæftigelse med 
lærerens tekstarbejde og forberedelse ødelagde reading for the plot-fornemmelsen (hvis man 
skulle have oparbejdet en sådan) for case-dialogen, har jeg valgt konsekvent at lade det 
mundtlige stå i fokus her. Dvs. objektet her er dialogen om og udviklingen af fremførelsen, 
”teksten” bliver altså transskriptionerne, dialog- og fremførelsestransskriptioner. Det skriftlige 
forlæg, manus i form af Benny Andersens digt ”Godhed”, skal dog, som også i klassearbejdet stå 
i centrum og følger nedenfor, hvorimod lærerens tekstanalyse ligger som bilag 9 i 
bilagssamlingen. 
 Teksten i case-timen er Benny Andersen digt fra ”Den indre Bowlerhat” 1964: 
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 Godhed 
 
1 Jeg har altid prøvet at være god 
       det er meget krævende    
       jeg er en hel hund efter    
   at gøre noget for nogen             
5     holde frakker    
   døre    
            pladser              
       skaffe nogen ind ved et eller andet  
          og lignende 
10  brede armene ud     
     lade nogen græde ud ved min skjorte 
      men når lejligheden er der    
     blir jeg fuldstændig stiv    
      vel nok en slags generthed    
15  jeg rusker i mig selv     
      slå nu armene ud     
       men det er svært at ofre sig  
       når nogen kigger på det    
      så svært at være god 
20    i længere tid ad gangen  
      som at holde vejret 
    men ved daglig øvelse 
 er jeg nu nået op på en time 
     hvis ikke jeg bliver forstyrret 
25 jeg sidder helt alene     
  med uret foran mig 
       breder armene ud     
      gang på gang             
      der er ikke spor i vejen     
      jeg er egentlig bedst  
30  når jeg er helt alene.   
 

4.4. Analyse af klassedialogen om tekst og fremførelse 

Taletur 1(T1). (Hele dialogudskriften ligger endvidere som bilag 11. Generelt 
transskriptionsdesign se bilag 10). 
1. Lærer (går fra båndoptageren og ud i midten af cirklen): Vi skal ha’...flere personer (ssshh man 
tysser på hinanden) til at læse, og vi er nødt til at have én af gangen, (finder en plads til sig i 
cirklen) ... Hvem vil gerne starte? Og jeg kan love jer, i løbet af de her fem gange, ...der kommer I 
alle sammen til at læse noget op... mere eller mindre...ingen kommer...uden at læse noget op. ...Deet 
bare et spørgsmål om at tage det fra starten (Jan og Kalle retter fingre i vejret - Jan sidder bag en 
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anden elev der retter gardin, og læreren kan ikke se ham)...Kalle (Kalle:Ja) - tak...(Kalle: Hvor 
meget skal jeg læs’?) du skal herop og stå...fordi nu læser du ik’ op,/ undskyld, det sagde jeg 
faktisk...jeg mener ”læse højt”, det var dEt jeg mente, jeg mente ik’ ”læs’ op)...stå her... du er nødt 
til at gå lidt væk fra kameraet.. (synger:jaa der Er det....) og øh, indta’r rummet, det kan godt være 
at du skal gå lidt frem i virk’ligheden fordi nu er det jo dig der er på, ik’ (Jens: årh jarh) (Læreren 
sætter sig på Kalles plads)...(Kalle: Ska’ jeg læse det hele op?) jeg skal lige, inden du starter...ja du 
skal læs’ det hEle op, inden du starter...så øh...for det første vil jeg ik’ ha’ at du overstrækker dine 
knæ...og du indtager simpelthen den der plads, nuu det dIn...helt for dig selv.  Og du får luft (puster 
tungt ud)...det ogs’ vigtigt at du tømmer lungerne lige inden du starter (Lise: båndoptageren 
stoppede?) gider du vende den?...Står du godt (efterligner Kalle ved at ryste lidt på overkrop og 
hoved og sige:) Njahh, såd’n... Øh, vi melder tilbage på hinanden... (tommelfinger i vejret og 
kigger rundt) Ét, en god ting vi lægger mærke til i oplæsningen, (peger og henvender sig til Kalle:) 
man må gerne sige Nej tak, jeg vil ik’ ha’ nogen tilbagemeldinger (Kalle i et gab: Årr ) ...men, vi 
andre lægger mærke til en god ting som vi virkelig tænker: ”Hold da op, det kører, det havde jeg 
nok ik’ tænkt på selv”...og noget der kunne blive endnu bedre. De to ting lægger vi mærke til ved 
hinanden (afbrud af uro om båndoptagers genstart)... Og du er nødt til at vente på at vi alle sammen 
falder til ro,...ellers kan vi ikke høre det (Elev i klassen:hyyuv)  
 
Her etableres indledningsvis rammen om arbejdet: fremføreren skal stå i kredsen og skal 
anvende nogle af de kropslige teknikker vi har afprøvet til støtte for sin stemme, især 
vejrtrækningen. Læreren placerer fremføreren rigtigt, pusler lidt om denne ”vigtige opgave”, 
anlægger stemning af en vis højtidelighed i forhold til fremførerrollen, han har egen plads, skal 
stå godt, ikke overstrække knæene. Læreren organiserer stemning her, indtager rollen som 
støtte og vejleder, med påtaget styring af hvad der skal foregå og hvordan. Responsen får 
ligeledes indramning: to punkter, begge positivt formuleret. 
 Her følger transskriptionen af Kalles fremførelse, også placeret i bilag 12, og .CD 
(videosekvens): 

Fremførelsestransskription. Kalle 

 
Stemme- 

dynamik 
 

Sprogligt og parasprogligt niveau: 

Tale, tryk og betoning, tonehøjde, vejrtrækning,  

pauser og frasering 

Mimisk, 

gestisk/kinetisk 

proxemisk 

niveau 
 

Perfor-

mance-
linje 
nr.  

+ 
Klitiske 

fraser 

 
 
(Der er næsten ro i klassen. Kalle står og venter på fuldstændig ro. Har det godt 
med at stå der. Smiler venligt til kammerater mens han kigger rundt) 

Kalle står roligt, 
hvilende på begge 
fødder, i kredsen af 
elever. Cirklen 
fylder hele lokalet. 
Alle kigger på ham. 

 Pusten 
mellem læber 

…..  
hyyuv...  
(puste ud-lyd, en fra klassen, måske lærer) 

……. 

 
Kalle kigger rundt 
venstre for sig i 
elevcirkel for at se 
om alle har fundet 
ro. 
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1 
 

 (lærer): Sådan … Fint 
 

Kalle kigger rundt 
til højre. 
 

    

2 
 

 …… ehhahha (stille latter fra en enkelt) 
 

Kalle kigger på 
papir i hænder (har 
lille smil) 
 

  Trækker vejret og puster ud. Trækker vejret ind, skal til at begynde…men  
puster ud fordi han glemte at ”tømme lungerne”, trods lærerens formaning. 
Det udløser latter i hele klassen 

 

 
Smiler 

    

3  (latter fra hele klassen) Charmesmil. 
Hovedet på sned. 

    
 

4  (uforståeligt) Kort kommentar 
uden latter fra en i 
klassen 

    

5 
 
ooOo 
    O 
ooO 
 
 
Rolig og tydelig stemme 
 
 
 

             /................................................................................................\                          Intonation 
             /................................................................................................\                          Fonologisk 
             /.........................\ /....\ /.......................\ /.................................\                          Klitisk frase 
                  o       o      O     O            O                  o        o            O                               Stavelse  

+ +  Jeg har 
AltId

 prØØv’d at vær’ gO’                   (1) 
                 mezzo forte 
                                     .                                                                                Takt 
                                     .                                                                                Halvlinje 
                                      .                        .                                         .                          .    Tactus 
 

Trækker 
alligevel 
vejret dybt 
ind inden 
start  
 
 
(ikke 
halvlinje-
effekt) 

    

6 
 
 

 oOo 
    Ooo 
ooO 
    O 
    Oo 

 /.......................................................................................................................................\ 
/..........................................................\     /.....................................................................\   
/..............................\ /........................\     /.....................................................\  /.............\ 
      o          O      o         O      o       o            o        o          O            O              O    o 

deet mEget kræv’nde jeeg en 
HEL hUnd Efter        +     (1,5)    

        (løft øjenbryn)                                    (lille hovedsvirp)               
                   . 
                   .                                                                          . 
                   .                               .                                          .                                            . 
 

   
 

 

7 
 
 oOo 
   Oo  
 oOo 

  
 
Ro, højere 
tone.  

                /....................................................................\ 
                 /...................................................................\ 
                 /...................\ /..............\  /..........................\ 
                   o      O    o      O     o        o          O      o 

          at 
gØre nOged for NOgen                      (1)   

. 

. 

.                           .                                        .                                          .                 

                  

 
Det højere 
monotone toneleje 
giver let ’tonalt 
enjambement’ til 
efterfølgende linje 

    



Kapitel IV. Klassedialog og fremførelse.  
Ph.d.-afhandling Poetiskpaedagogik.dk Tina Høegh 2009 

 
 

 163 

8 
 

 ooOo 
     Oo  
     Oo 

      
 
Rolig, blød 
rytme 

 /..........................................................................................\ 
 /......................................\       /.............\     /......................\ 
 /......................................\       /.............\     /......................\ 
     o       o         O        o              O    o               O        o 

 holde frAkker .. dØre .. plAdser     
                             . 
                             . 
                             .                          .                     .                           . 

 

 
Løfter ø’et ud i 
”døre” ved at løfte 
hovedet kort og få 
plads i mundhule. 

    

9 
 
 ooOo 
     O 
     O 
     O 
 ooOo 
   oOo 
 

 
 
 
Stakato, 
nærmest 
klikken af 
betoninger 

/.................................................................................................................\        <<........................\     Koncentreret     
/..................................\  /..........\     /..........\    /........\    /............................\          /.........................\     om papir                                                         
/..................................\  /..........\     /..........\    /.........\   /.............................\         /.........................\ 
     o      o        O      o         O            O             O            o    o      O        o            o        O          o 

skaffe nOgen Ind |||| vEd  |||| Et  ||||    eller Andet     og lIg’nde     +     (1)    
                                          Staccato,                                        (hoved og øjnebryn hæves kort) 
                       . 
                       .                                                                                                                 
                       .                         .                                            .                                         .                         

   
  

10 
 
 

ooOo 
     O 

                      /......................................................\ 
                                     /......................................................\ 
                                     /...........................................\ /........\ 
                                            o     o        O            o        O 

                      brede 
AArm’ne

 Ud                     +    (0,5) 
. 

. 

.                                .                                   .                         .                        
 

 
 
 
Koncentreret om 
papir 

    

11 
 

ooOo 
ooO 
ooOo 

            /.........................................................................................................\ 
          / ...........................................................\   /.........................................\ 
          /...............................\  /..........................\  /.........................................\ 
          o     o       O      o            o      o     O         o           o              O     o 

      lade NOgen græde Ud ve’ min skjOrte           (0,5) 
. 

.                                                                             .                   

.                                      .                                      .                                             . 

 
 
Kigger kort op og 
rundt, 
”fortællerhenvendt” 
til tilhørere. 

    

12 
 
 

ooOoòo 
    Oo, 
ooOoo 
     O 

 /..........................................................................................................................................................\ 
/..............................................................................\  /........................................................................\ 
/.......................................................\  /...................\  /.......................................................\  /.............\ 
     o          o        O      o       ò     o        O          o          o          o          O           o       o             O 

men når lEJlighèden ER der  bli’r jeg 
FUldstændig STIv       

(1) 
                            .                                                                             (lille panderynken )                
                            .                                                                                     . 
                            .                                         .                                           .                                        .    
                                     

   
 

 

13 
 
     oO, 
oooOo 

 
 
 
Forsigtig, 
stille. 

             /...............................................................................\ 
              /....................\    /...................................................\ 
             /.....................\   /....................................................\ 
                o           O         o         o            o      O         o 

       vel NOk en slags ge
NErt

 hed                          (1)         
           piano   
. 

.                                                                       .  

.                                    .                                  .                                            .            

 
 
Løfter kortvarigt 
hovedet og står ved 
”sin generthed”. 
Linjen får præg af 
stille indskud/ 
parentes. 
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14 
 

  oOo 
ooO 
ooOo 
    O 

 /........................................................................................................................\ 
/............................................................\    /......................................................\ 
/.............................\ /............................\    /.........................................\  /.........\     
   o           O       o     o      o          O              o      o        O             o        O 

jeg RUsker i mig SElv: 
slå nu AArm’ne Ud!

               
                    /                                                \ 
                                                                                      (panderynken/lille hovedsvirp) 
                . 

                . 
                .                                    .                .                                                  . 

 

 

    

15 
 

oooO 
    oOoo    
    oOo 
      Oo 
      Oo 

 /......................................................................................................................................................\ 
/........................................................................\    /....................................................................... \ 
/..........................................\  /...........................\   /...........................\ /.................\ /.....................\  
      o       o     o            O         o     O    o       o          o        O      o         O        o        O          o 

men d’e-t svÆ
rt
 at Ofre sig når nOgen kIgger pÅ det     (1)                                                                                      

                                                                                                                                                     
                                  . 
                                  .                                                               . 
                                  .                                    .                          .                                             .     
                

    

16 
 

     oO 
oooO 
    
   oOooò 
   oOo 

 
 
Linje 15 og 
16 former 
rytmisk 
gentagelse i 
intonation 

          /.........................................................................................................................................\              
          /.........................      /............................\             /.............................................................\                
          /........................\      /............................\             /...................................\ /.......................\ 
              o            O             o     o       o      O               o     O       o    o     ò       o      O         o 

       så svÆrt...at være gO’ .... i lÆngere tìd a gAngen       (1.5)  
                          mezzo-piano (kigger op til højre på publikum)                                                      
                                                                                         
          .                                                                                                                                       
          .                                                                              .                   
          .                                   .                                          .                                              . 
 

    

17 
 
 
 

 ooOo 
     Oo 

 
 
Usikkerhed i 
oplæsningen. 
 
Bemærk 
intonations-
niveau 
”enjamberet” 

          /............................................................----->>                                                       
         /............................................................\ 
         /......................................\  /..................\ 
            o          o         O      o         O      o 

     som at HOl
de
 VEj

ret
../...                          (3)  

                             
. 
. 

.                               .                                       .                                     . 

Opstandsende, 
meget koncentreret 
om papiret.  
 
 
Lang pause og 
usikkerhed om 
næste linje 

    

18 
 

 ooOo 
     Ooo 

Fortsat 
usikkerhed, 
men vinder 
sikkerhed i 
vers-enden v. 
enjambement 
på intona-
tionsniveau 

        /......................      /...........................................................-------- >>>     
        /......................      /..............................................................\   
       /.......................      /..........................................\ /.................\  
                                          o           o           O      o      O    o     o 

....men ved/...men ved dAg
lig
 Ø

velse
 

.     

.                                                     

.                      (........)                                    (?)  

 
 
 
Oplæsningen 
snubler ind taktus. 
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19 
 

  ooO 
  ooO 
  ooOo 

Usikkerhed i 
vers-enden. 
behøver 
endnu et 
enjambement 
på 
intonations-
niveau, men 
fuldfører det 
ikke. 
 

>>.............................................................................\ 
/................................................................................\ 
/.........................\ /...................\ /...............................\ 
 o        o       O       o   o      O         o      o       O    o 

er jeg 
nU

 nået 
Op

 på en tIme             (...)               (1) 
                                              (kigger hurtigt op og ned igen) 
                . 

                . 
                .                                                   (     )        
                                          

 

    

20 
 

  ooO 
  ooOo / 
 
 

Fortsætter 
dog som om 
denne er 
enjamberet 
ned fra 
forrige linje, 
det medfører 
toneopgang 
på lidt 
besynderlig 
vis. 
Ender med 
helt at rette 
oplæsning  

 
 
 
  >..................................................................................  /     
   /...............................................................................\                /...........> 
   /..............................\  /............................................\                /............> 
         o        o       O           o          o           O      o                        o     o 

..hvis jeg  
Ik’ bli’r forSTYr ret /     ...Eller...   

                                                         . 
                                                         . 
                                                         .                                  (.)          
                                

 
 
 
Koncentration om 
papir 
 
 
 
 
 
 
 

    

21 
 

  ooO 
  ooO 
  ooOo 
  ooOò 
  ooOo 

 
Parrer i 
stedet med 
efterfølgende 
linje 

 
Fæstner 
metrisk lag 
på ny med 
pointering af 
slag. 

/............................................................................    > ....................................................................................\   
/.........................\  /..................................................\      /................................................................................\ 
/.........................\ /...................\  /............................\      /..................................\ /...........................................\ 
  o    o     O       o   o      O        o      o      O    o            o        o        O      ò        o         o          O      o 
 

er jeg 
NU

 nået Op på en tIme.. hvis jeg Ikkè bli’r forstYrret              
      hånd op/ned                                                                            (kigger op)                              
Nyt:        (1)  
                    .                                                                                         (3)                                         
                    .                                                     .                                     .                                    . 
    
 

    

22 
 

 oòoO 
     oOo 
     oOo 
     oOo 

Stor 
sikkerhed, 
rytmisk og 
tydelige 
pauseforhold. 
Tydelig 
udtale 

/...............................................................................................................................\ 
/.................................................................\    /........................................................\ 
/.............................................\ /.................\    /.........................\ /............................\ 
  o         ò        o          O            o     O    o             o       O    o       o    O           o 

jeg sìdder HHElt aLEne.. med Uret forAn mig  
                              (hoved op)  
         . 

         .                                                                              . 

         .                              .                                               .                                          . 
 

Da hovedet op, 
inddrages rummet 
igen for 
opmærksomhed 
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23 
 
  ooOo 
      O 
      O 
     oO 

 /...........................................................................................................\ 
/............................................................................\       /......................\ 
/............................................\ /........\     /............. \      /.......................\ 
      o     o      O             o           O               O                     o        O 

breder AA
rm

 ’ne Ud gAng  på gAng              (1) 
                                             (hoved op)         piano + faldende tempo       
          .                                      

          .                                                                          . 

          .                                      .                                   .                                . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bemærk, 
synkoperet halvlinje 

  
   

24 
 

  oOo 
    O 
  oOo 

 
 
Normal kraft 
og tempo 

/..............................................................\ 
/..............................................................\ 
/..........................\ /..........\ /...................\ 
     o       O      o          O      o      O    o 

deer Ikke spOr i vEjen                                            
           (ryster på hovedet) 
             .                                         

             . 
             .                                       .                        

     

 
 
 

Bemærk kun to 
slag, optakt til 
afslutning 

    

25 
 

  oOo 
    O 
ooO 
  oOo 

 
 

/....................................................................................................................\ 
/....................................................\   /...........................................................\ 
/..................................\ /...............\   /.......................................\ /.................\ 
    o           O           o         O                 o        o            O             o  O    o 

jeeg Eg’
nt
lig bEdst, når je-g 

HHElt
 alEne  

            (piano)( rynker næsen/)                              
                   . 

                   .                                                                    .    
                   .                               .                                    .                                    .               
 

 
Næserynken 
tænksom? sorgfuld? 
 
Kigger op og smiler 
på HELT 
 
 

    

27  (3)   (pift, klapsalve, hujen)   

     

28  Lærer: Det var RIGtig godt fOrberedt 
 

 

 
 
Jeg lader denne transskription stå alene her og virke som fremførelsen netop virkede i klassen: 
Hva’ så nu?  Det var svært at sige noget om den i første omgang. Først vil jeg nemlig 
koncentrere mig om dialogen, og efter dialoganalysen beskrive de forhold i fremførelserne som 
vi taler om. Dvs. transskriptionsanalysen befinder sig efter denne analyse. Kun vil jeg 
understrege at Kalles tydelige og klangfulde stemme (klang som stemmeteknisk redskab) og 
hans ro, præger fremførelsen som meget sikker.  
 Jeg kunne godt vælge at tage lærerens første respons: Taletur 2 i dialoganalysen, det var 
rigtig godt forberedt, under analytisk lup for den er lidt mærkværdig. Men den er ikke vigtig nok 
for progressionen at dvæle ved. Blot skal det nævnes at den yder dårlig kontekstsammenhæng 
umiddelbart, for det er indforstået at den i historisk retning taler til den lektie klassen fik for til 
dagen: Forbered højtlæsning af Godhed, og regel nr. 1: kend din tekst og vær velforberedt.  
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2. Lærer: Det var rIgtig gOdt fOrberèdt...inden vi nu / inden vi nu melder tilbage på dig og 
muuligvis be’r dig læs’ det en gang til (Jens:Orv), det ka’ ogs’ godt være...(utydelig 
elevkommentar)...HvOr har du / hvOr har du sat streger i din tekst?Ka du sige noget om det? 
 
Den sidste del af T2 taler tydeligere ind i rammen og beskriver flere regler for hvordan 
undervisningsrammen for fremførelser ser ud: man kan som fremfører evt. blive bedt om at 
gentage, og inden der åbnes for respons, lægger læreren et observationsniveau for det arbejde 
der forventes, og det arbejde fremføreren har gjort konkret med teksten. Læreren spørger 
efter de streger Kalle har sat i sin tekst for at hjælpe sin oplæsning. De følgende taleture 3-9 er 
dels en angivelse af detaljeringsniveauet for observationer: læreren spørger efter Kalles streger 
i teksten, dvs. angiver at dette undervisningsarbejde foregår i detaljen, om konkret 
tekstmateriale, alle kan følge med i teksten. Dels foregår der en reel opklaring fra lærerens side 
af hvordan Kalle har arbejdet.  
 
3. Kalle: Øhmm,(5) ...øh jamen jeg har sådan set egentlig sat streger efter hver... linje, undtagen 
når det lissom / når to linjer (holder to fingre i vejret og illustrerer to linjer) lissom hang sammen, 
altså sådan rent sprogligt, syntes jeg (Lærer: Ja) altså når det gav mening hvis man siger det, fx 
dEr øhm..(4)... fx efter øh..: Lade nogen græde ud ved min skjorte, så har jeg sat et hak, og så siger 
jeg så: Men når lejligheden Er der, bli’r jeg fUldstændig stiv, fordi så passer de to linjer rent såd’n 
sproglig , ka’ man godt sige, sammen. 
4. Lærer: Så har du ikke sat noget/ nogen streg efter Er der? 
5. Kalle: øhmm...nej, det har jeg ik’. 
6. Lærer: Okay.(2) Har du sat streg efterøh...(3) ”krævende”?...Nej...efter..hUnd efter, Jeeg en hEl 
hUnd efter ? 
7. Kalle: Ja, det har jeg. 
8. Lærer: Det hAr du. (Kalle: Det har jeg ogs’ m.../) Vil du læs’ de fire linjer igen? 
9. Kalle: De første fire? (Lærer: Ja) Ja. :  
 

 
ooOo 
    O 
ooO 
 
Rolig og tydelig stemme 
 
 
 

             /................................................................................................\                           
             /................................................................................................\                                                     
             /..................................\ /.......................\ /.................................\                           
                  o       o      O                    O                  o        o            O                                

        Jeg har 
AltId

 prØØv’d at vær’ gO’                    
                 mezzo forte 
                                     .                                                                                 

                                     .                                                                                 
                                     .                        .                                         .                          .       
 

 

   

 
   oOo 
     Ooo 
ooO 
     O 
     Oo 

/.......................................................................................................................................\ 
/..........................................................\     /.....................................................................\   
/..............................\ /........................\     /.....................................................\  /.............\ 
      o          O      o         O      o       o            o        o          O            O              O    o 

deet mEget kræv’nde jeeg en 
HEL hUnd Efter        +     (1)    

        (løft øjenbryn)                                    (lille hovedryst)               
                   . 
                   .                                                                          . 
                   .                               .                                          .                                            . 
 

  
 

 

  
 

                /....................................................................\ 
                 /...................................................................\ 
                 /...................\ /..............\  /..........................\ 

 
Intet enjambement 



Kapitel IV. Klassedialog og fremførelse.  
Ph.d.-afhandling Poetiskpaedagogik.dk Tina Høegh 2009 

 
 

 168 

Ro, og ikke  
højere tone 
denne gang.  

                   o      O    o      O     o        o          O      o 

          at gØ
re 
nOged for

 
NOgen                      

(1)   
. 

. 

.                           .                                        .                                          .                 

                  

denne gang vha. 
toneleje. 

   

 
Der er udpræget lærer-naivitet her, forventningen om at Kalle har sat streger i sin tekst, en 
naivitet der skal vise eksemplet på dette arbejdes rammer. Havde Kalle ikke sat streger i 
forvejen, kunne vi have sat meningsgivende streger i fællesskab med resten af klassens elever. 
Den mere usikre elev kunne have følt sig sat til vægs i denne situation, derfor er det vigtigt at 
Kalle selv har meldt sig til at læse op, han vil gerne være på. Han er velforberedt, viser 
transskriptionen her, for hans rytme (segmentering/frasering på alle niveauer) er fuldstændig 
ækvivalent med første udgave, hans betoninger og intonation lige så. Der ses kun forskel i den 
sidste af de fire verslinjer, at gøre noget for nogen, hvor han ikke stiger i tone og former 
enjambementsfornemmelse, men denne anden gang lukker linjen mere og bliver i grundtonen. 
 T9, Kalles gengivelse af egen fremførelse, er eksemplarisk præcis: han ved hvordan 
denne tekst skal lyde, linjernes vekslende tone er ikke tilfældig.  

Taleture T10-T44. Rammen for undervisningsformen. 

10. Lærer: ...Tak... Jeg starter med at melde tilbage, ik?! (ser sig rundt: bevæger hovedet rundt, 
afventer ikke svar)...JEg synes det er kanOn godt oplæst. 
  
Læreren ser sig rundt, mere bydende end spørgende og angiver på denne måde at det ikke var 
et reelt spørgsmål, men endnu en gang indtagelse af rollen som den autoritet der sætter 
rammerne for denne form. I denne time var intentionen at vise det konkrete tekstarbejde, det 
indledte jeg i T2. I T10 skal jeg vise den anden side af formen, hvordan det forventes at 
lytterne giver respons på disse oplæsninger. Først og fremmest at respons-øvelsen kun 
fokuserer på det positive, i positive vendinger, og man skal være konkret. En tillid skal 
opbygges når fremføreren vover pelsen. Det er langt lettere når alle kender formen og dens 
rutiner. Vi skal lære at give kritik på materialet, ikke på personen. Samtidig er stemmen 
fremførelsesinstrument, så her ligger også teknik at tilegne sig. Kalle havde meget fin teknik, 
og det er næsten et problem at han leverede så god en oplæsning. God i betydningen, rolig, 
nærværende, tydelig ideal-læsning, en stemme der var vant til at føre frem, med støtte i 
bugpresse og taleorganernes klangrum, en performende stemme. Det kunne lærer-responsen 
ikke lade overhørig, for ikke mange ville kunne gøre det efter, og det skal blive klart for 
klassen: at man ikke behøver at fremføre med så stor stemmekontrol for at være fremfører her. 
 Spørgsmålet er så om lærerens T10 kan siges at levere eksempel på tydelighed i forhold 
til ”konkret, positiv respons”? : 
 
T10(fortsat)(Hænder illustrerer læserytmen) Det / Du taler meget tydeligt...Du har tydelige pauser... 
og du har tydelige temposkift, altså du varierer...din tale, så det er virkelig flot. Øh,...det må være / 
er du vant til at synge? (Kalle: Ja) Du er vant til at bruge din stemme, fordi du går bare REnt ind, 
altså...Det må jeg sige. (Jens:Nåååh) Det betyder vIrkelig meget om man er vant til at bruge sin 
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stemme, fordi det kan være svært, HHHrrhh (luftfyldt lyd mellem tænder, hånd skærer 
gennemluften), at gå så skarpt ind som du gør. Det er ikke sikkert at vi alle sammen kan det, vil jeg 
lige sige. 
 
Den konkrete respons i T10 flyder sammen med en valoriseret respons, høj kontra lav 
værdsætning: Kanongodt og senere i ytring 10 virkelig flot er valoriserende og meget ukonkrete 
adjektiver, som ikke lever op til kravet om konkret respons på det sproglige materiale. Det 
bliver dog konkretiseret efterfølgende hvad der er ”flot”: tydelig udtale, tydelige pauser, 
temposkift, variation. 
 
 Øh,... jeg..Undrer mig, jeg har ikke’n gang noget jeg såd’n vil sige, det sku’du... tænke mere over, 
ikke sådan lige nu,...jeg Undrer mig over dEn dEr pAUse du laver...du binder linje tre og linje fi / 
nej, du binder linje to og linje tre sammen... (Kalle: Mmm) og holder pause efter linje tre,...(Mmm) 
har jeg ret i dEt? 
11. Kalle: Ja,...det var i hvert fald min intentIOn 
12. Lærer: Ja! ...hvOrfor gør du det?  
13. Kalle: ...d ved jeg ik’... deet, deet en følelse jeg fÅr af at deet såd’n det skal være tror jeg 
(Lærer: deet såd’n det skal være)  Ja!..Jeg ved ik’ om deer noget specielt... (ryster let på hovedet 
medens han ser i sit papir) ...Deet bare såd’n...Altså jeg sad og tænkt’ over / jeg sad ogs’ før og 
tænkt’ over det nemlig...mm men det var bare, jeg synes, jeg prøvede lidt frem og tilbage med 
forskellige måder, men jeg syn’s, det var dEt /det var dEet der virkede/ det var dEt der virkede 
bedst... (Lærer: Er det for at øg.. / ) (Kalle hæver stemmen for at beholde ordet, peger med papiret 
frem mod læreren i det han har fundet ordene:) hEle stEmningen, tror jeg. 
 
I anden del af T10 går læreren umiddelbart tilbage på konkret tekstniveau og spørger ind til en 
pause som Kalle holder: jeg Undrer mig over dEn dEr pAUse du laver...du binder linje tre og linje fi / 
nej, du binder linje to og linje tre sammen... (Kalle: Mmm) og holder pause efter linje tre,...(Mmm) har 
jeg ret i dEt? Forhandlingen fremstår først som en afstemning af om deltagerne taler om det 
samme, og om man har hørt det samme. Kalles Mmmm’er antyder at han er enig, antyder at han 
ved hvad læreren taler om, og at han har taget stilling: Ja,...det var i hvert fald min intentIOn. 
Sikkerheden i Kalles tilkendegivelser ansporer læreren til at stille et direkte spørgsmål: Ja! 
...hvOrfor gør du det? Så følger et anderledes replikskifte, for trods Kalles sikkerhed svarer han 
vagt og ukonkret i forhold digtets udsigelse i T13, og argumenterne for hans valg af pause kan 
komprimeres til: en følelse, såd’n det skal være, prøvede forskellige måder, det der virkede, hele 
stemningen. Sammenholder man disse vage argumenter med Kalles intention umiddelbart inden, 
er her diskrepans. Især er den sidste del af replikken hEle stEmningen, tror jeg, og at Kalle ser ud 
som om han virkelig nåede frem til en pointe, at han endda tydeligt holder fast på ordet for at 
få den pointe med inden læreren overtager ordet, som hun allerede har sat af til: (Lærer: er det 
for at øg../) i Kalles tur. Jeg tenderer til at kalde det et ”debat-trick” der skal indikere at han i 
hvert fald ikke er tømt for argumenter, har en masse mere at tilføje hvis han fik lov, men at han 
giver plads til sin modpart nu, for han giver i taleturen dobbelte meldinger om hvorvidt han er 
færdig med at tale, skiftende mellem pauser, tøven og genoptag. 
 Kalles vage svar kunne tyde på at læreren faktisk har harpuneret ham (lærerudpegning 
af elev der ikke selv har markeret), og det var ikke meningen med at få Kalle til at fremføre. 
Læreren prøver at guide et svar på detaljeniveauet. Er spørgsmålet for svært, eller bare uvant 
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detaljeret? Kigger vi på de efterfølgende kommentarer fra andre elever, så tyder det på, at 
spørgsmålet er for svært. Der er ikke nogen der kan svare på hvorfor noget lyder godt, eller 
rigtigt på det detaljerede niveau.  
 
14. Lærer: Ja! Jeg tænker på såd’n som du gør det, det / det kan måske øge .... spændingen lidt, 
(hånden holder pausen i luften og flyder videre med ”spændingen” det der med” Jeeg en hEl 
hUnd” (hånden står stille i luften efter hUnd sammen med stemmen) (Elev i hjørne B, smager på 
ordene ”hEl hUnd”), at den kommer såd’n let forceret (hånden beskriver bevægelse nedadgående 
og op), den kommer såd’n ...lidt hurtigt / (overkrop gentager bevægelsen sammen med hånden) 
15. Kalle: Ja, jeg satte også en streg under hEl (finger i luften pointerer hEl), fordi jeg gerne 
ville..såd’n, altså jeg en hEl, jeeg en HEl hUnd efter (øjenbryn hæver sig med hEl), det såd’n det 
sku’... 
16. Lærer: HEl HUnd .. Ja..., når jeg siger det, så si’r jeg” Jeeg en HEl HUnd”, jeg har streg 
under både hEl og hUnd, men du siger det fUldstændig som du har sat streg til (peger på 
Kalle)...prøv lige igen... 
17. Kalle: Jeg har Altid prØv’d at vær’ gO, deet mEget kræv’nde, ..jeeg en HEl hUnd efter. (Hæver 
hovedet pludseligt v. Altid, hæver øjenbryn v. mEget, ryster let på hovedet v. hEl) 
18. Lærer: HEl hUnd efter..Ja, du trykker (håndkant pointerer hEl) virk’lig på hEl, og hUnd får ik’ 
så meget tryk på, .. rIgtig tjekket! Det må jeg sige....Øhm, du holdt en meget lang pause. Er der 
nogen der lagde mærke til det, I må lige hjælp’ mig, (Jens markerer usikkert ved siden af lærer som 
ikke ser hans finger: som at holde vejret..) for jeg fik ik’ fat i det hele? (kigger rundt efter 
tilkendegivelser (Jens’ markering er væk igen) Joachim..? 
 
I første del af vekslingen, T10 til begyndelsen af T18, styrer læreren detaljeringsniveauet og 
spørger kun Kalle. Fra T18 inviteres resten af gruppen med, ikke i første omgang som respons, 
men i opklaringsarbejde af hvilken anden lang pause Kalle holdt. 
 Det er vigtigt at blive ved at pointere at denne helt nye form for fælles klassestudie af 
tekstens lydlige form foregår med en ny lærer. Det er et meget svært, stort og for bredt 
spørgsmål: Hvorfor gør du det? Læreren stiller et for åbent og autentisk spørgsmål. Tina holder 
dette nye, uafprøvede felt åbent for at se hvad der byder sig, hvilket niveau af observationer og 
argumenter eleverne byder ind med, men det kan blive for åbent når ingen endnu kender 
rammerne. Kalle bliver hængt til tørre i stedet, alene, for ingen andre er heller inviteret ind i 
samtalen, læreren har sagt at ”jeg starter med at melde tilbage”, altså oplægget for 
klasseundervisningen er indtil videre at dette er en dialog mellem to parter. Som det ses senere 
i timen, så er der elever der er villige til at deltage når de inviteres, men klassen er afventende 
her, man er nødt til at aflure formen først og fare med lempe indtil videre. Dvs. læreren 
afventer hvilket lag af fremførelsen eleverne kan svare på, eleverne er afventende for at lære at 
kende hvilket område, de forventes at svare på. Her mangler retning, jeg fristes til at sige: her 
mangler ”gæt hvad læreren tænker”.  
 Læreren hjælper Kalle videre ved at foreslå et argument i T14: 
 
Lærer: Ja! Jeg tænker på såd’n som du gør det, det / det kan måske øge....spændingen lidt, (hånden 
holder pausen... i luften og flyder videre med ”spændingen”) det der med ”Jeeg en hEl hUnd” 
(hånden står stille i luften efter hUnd sammen med stemmen) (Elev i baggrunden, måske David, 
smager på ordene ”hEl hUnd”), at den kommer såd’n let forceret (hånden beskriver bevægelse 
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nedadgående og op), den kommer såd’n ...lidt hurtigt / (overkrop gentager bevægelsen sammen med 
hånden).  
 
Termerne spænding, forcering, og pausen i gestikken, forholder sig til de mundtlige og 
kropslige redskaber, som den forrige undervisningstime lagde som faglig grund. Og her svarer 
Kalle også prompte i ytring 15: 
 
Ja, jeg satte også en streg under hEl (finger i luften pointerer hEl), fordi jeg gerne ville..såd’n, altså 
jeg en hEl, jeeg en HEl hUnd efter (øjenbryn hæver sig med hEl), det såd’n det sku’... 
 
fordi hans understregninger på papiret svarer til hvordan han vil læse det, altså han svarer på 
det prosodiske niveau som undervisningen i poesien indtil nu har givet redskaber til. Læreren 
forklarer, mest for klassens tredjer for det er tydeligt at Kalle allerede har forstået og let kan 
operere med tryk og prosodi og tale om hvordan man kan høre forskellen på Kalles og lærerens 
udtale (T16). Og Kalle er i stand til at læse op på nøjagtig samme måde som tidligere, med 
tryk på hEl, og mindre tryk på hUnd (T17) til yderligere belysning af de prosodiske forhold. 
 Og Kalle bliver ikke yderligere konfronteret disse linjers semantiske sammenhænge 
med prosodiske, han får blot ros for sin konsekvens i udtalen, og læreren springer til en 
observation senere i digtet i T18 (og fortsættelse): 
 
Øhm, du holdt en meget lang pause. Er der nogen der lagde mærke til det, I må lige hjælp’ mig, 
(Jens markerer usikkert ved siden af lærer som ikke ser hans finger: som at holde vejret..) for jeg fik 
ik’ fat i det hele? (kigger rundt efter tilkendegivelser (Jens’ markering er væk igen) Joachim..? 
19. Joachim: Er det ikke det der med at holde vejret? Der var såd’n en lang...holde vejret paus’. 
20. Lærer: (gentagende) Det var en ”hold-vejret-paus’” - ja, (Lene: Ja) (Dreng: Ja, det var det 
nemlig) (Lærer smiler, ser overvejende ud og leder i papir)...Der var én der undrede mig nemlig, og 
jeg kan ikke lige huske hvad det var..  
21. Søren: Det var den der var meget lang, i hvert fald (Jens prøver igen: Ja, som at holde vejret, og 
så var der en lang paus’) 
22. Lærer kigger rundt og følger eleverne der kommenterer: Som at hOlde vejret og sÅ en lang 
pause...(3) vil du sige noget om dEt?...(4)...Er vi enige, er vi uenige (kigger på de andre i cirklen) 
23. Astrid: Var det ikke bare for at holde vejret?! 
24. Mumlen og kommentarer overalt: Mmn...Ja... En måde at illustrere ... (let latter) (Kalle kigger 
op og ler let også) 
25. Lærer: (peger med papirer på Astrid:) Et argument! 
26. Astrid: Det havde jeg i hvert fald tænkt (en anden pige: Ja, jeg tænkt’ ogs’...)...(en fyr: lyder 
meget fornuftigt!) 
27. Kalle: Jam, jamen deet, jeg ka’ ik’ husk’ hva jeg har tænkt, men det sån, det ka’ ogs’ (Lærer: 
Deet da kanOn!) være at jeg blevet såd’n lidt nervøs og så... mistede overblikket og lige sku’ 
..måske....orientere mig, det tror jeg måske mere at det vAr (ler, og klasssen ler med ham) 
28. Lærer: (ler) Og så var det det hElt rIgtige stEd! 
29. Kalle: Ja! 
 
Udviklingen af timens dialog og mine fremførelsestransskriptioner vil vise at læreren her pga. 
sit eget og anderledes fokus, der så også tabes, går glib af en tekstlig observation der i høj grad 
har betydning for hele projektet: Kalle mister overblikket over teksten her i som at holde vejret 
fordi teksten styrer at han snubler, det vender jeg i høj grad tilbage til i transskriptionsanalysen 
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s.222. Endvidere er det tydeligt at læreren skal træne at være lydhør for andre retninger end 
lærerens eget mål. Det er svært at optage, simpelthen at høre, elevobservationer hvis de peger 
i andre retninger end lærerens eget. Jeg vender tilbage til problemet flere gange (s.185 og 
203). 
 
30. Lærer: Deet ogs’ tit at øøøh.. at det falder meget godt at holde pauser / eller i hvert fald at lave 
en afsnitsdeling ved et mEn...(håndkanter ”skærer” ting fra hinanden)..fordi helt naturligt sker der 
jo et skift, sprogligt set, når der kommer et mEn ...så... så, det ka’ man ogs’ sige: jamen, der sker 
noget andet nu / Men sÅ../ noget andet, ik’ (illustrerer med hænderne)... Andre kommentarer?...Til 
Kalle...Noget I undrede jer over?...var der streg under de samme ord, som jer?  Astrid? 
31. Astrid: Nej men det var bare noget jeg syn’s der var godt, jeg syn’s det var godt den der måde 
du sagde ”gAng på gAng” på ...  (Lærer: Vil du sige noget mer’?! (hånden appellerer til mer’)... Det 
havde jeg i hvert fald ikke selv tænkt på at sige det såd’n, det synes jeg var meget godt ...(6) 
32. Lærer: HvOrfor det?...hva’ Hva’ var det for En gang  
33. Astrid: Det...lød godt! (Lærer: Ja) Øøh, (fniser lidt) det ved jeg ik’, det passede bedre sammen 
med den sætning før at sige det sådan..! 
34. Lærer: Ka’ du husk’ hvordan han sagde det? 
35. Astrid: Ja, sådan: gAng...på gAng.. 
36. Lærer: Mmnn,  såd’n en gentagelse (Nikker, hånden kører cirkelbevægelse) (Astrid: Ja!), Mmm, 
en pointe..(Dreng bag et kamera: gAng...på gAng) ...Der var nogle fingre herovre...?Var der 
ik’?...Nej?.. Joachim? 
37. Joachim: Jeg syn’s den der..Øh....”Slå nu Arm’ne Ud”, den var meget god... såd’n øh 
talesprogsagtig og såd’n ... såd’n lidt såd’n, lidt halv- desperat, såd’n, ”slå nu Arm’ne  ud”-agtig, 
såd’n: arh, kom nu! såd’n, det syns jeg var meget godt... 
38. Hviskende kommentarer bag et kamera ved David: slå nu Arm’ne Ud!...Kom nu!... Op med 
håret!...Ja! (fnis)Op med håret! 
39. Lærer: Flere... Vent lidt (prøver at huske navnet på eleven)...arh-det var Jane! 
40. Jane: Ja! (Lærer: Ja) Øhm, jamen det, det var rigtig godt, altså når du snakker og såd’n,...man 
kan se når du læser, så bliver du såd’n, lever du dig hElt Ind i det, dit ansigt følger det du 
siger,(illustrerer med hånden frem mod /”ind i” sit papir) det er dejligt at se på (utydeligt) ik’ bare 
sådan: (sættter armene over kors og vrænger lidt med mundvigene nedad og slæbende sprog og 
tungen lidt ud) Afna, fna, fnaøhfna.. (retter hovedet op igen med et smil)...det passer rigtig godt til. 
(4) (læreren leder efter flere fingre) 
41. Lærer: Majken, var du ved?...Du havde en halv.../? 
42. Majken: Nej, slet ik’. Deet var bare (utydeligt)...(3) 
43. Lærer: Jamen, lad os da... hvis der ikke..Så vil vi gern’ høre En til, så kan det være vi kan høre 
forskel.../// (Kalle går langsomt mod sin stol) (Klasselæreren ler lidt og virrer med hovedet: Hvem 
har lyst?!) (mange ler))...på..jeres streger... Ja, det er svært at komme efter (rejser sig op for Kalle 
og går midt i kredsen)...Det vil jeg ogs’ sige...men det som, det som, det som vi jo kan bruge det til 
er at øhh...(2) jeg ku’ spørre dig: Hva’ har du skrevet af noter på dit papir om: hva’ handler det her 
om, hvad handler det her digt om, har du nogle korte noter? 
44. Kalle: Altså jeg skrev faktisk ogs’ en hel smøre om at det handler om at være go’ ved andre, 
men så ved jeg ik’..så syns’ jeg lige plud...at det var det (utydeligt) alligevel og ...så viskede jeg det 
hele ud igen (Lærer: Ja, ..hva’ så...?)  (4)...Det handler vel om at, at..øh... (6) 
 
Arbejdet går langsomt frem. Det er svært at få gang i samtalen.   
 Tina hjælper ikke meget. Jeg er meget tilbageholdende fra at styre samtalen på dette 
tidspunkt i undersøgelse af hvor langt i tolkningsarbejdet klassedialogen selv kan komme i 
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tekstarbejdet vha. fremførelsen. Det er uklart når man ser på T15-T42, om eleverne, ukendt 
med lærer og undervisningsform, tror at de skal blive i observationer om lydlige detaljer, for 
de bliver ikke af læreren ekspilicit inviteret til at forholde sig til tekstudsigelse og mening med 
fremførelsen. Instruktionen på respons omtalte ikke hvilket niveau vi skal give respons på, her 
ligger en implicit forståelse af ”indhold” over for ”form”, og læreren forbliver i respons på 
auditivt niveau uden kobling til semantik og tolkning. Spørger til hEl hUnd, og pausen mellem 
linjerne, ikke hvad digtet ”betyder” før i T43. Et dilemma for dialogeksperimentet ses derfor 
tydeligt i at jeg gerne vil høre hvordan dialogen udvikler sig, hvordan form og lyd kan blive til 
mening og tekstudsigelse, når dialog i en klasse ikke udvikler sig medmindre læreren styrer 
retningen for udviklingen. Eleverne bliver ikke inviteret til at svare på indhold og mening. 
 Til sidst giver jeg direkte det spørgsmål tekstundervisning plejer at indledes med: Hvad 
handler det her om? T43. Først spørges Kalle, der endnu en gang må tale i lang tid uden at 
komme udsigelsen i digtet nærmere, for først derefter åbnes for de andres kommentarer med 
Har I bud?...Andre der har bud?..Hjælp. Svarene der indkommer tegner et billede af at eleverne 
ikke kan høre hvor absurd det er næsten ikke at være i stand til at være god i en time. De giver 
diffuse forslag til hvordan digtets jeg har det. Her bliver Tina noget rystet over at opdage at 
ingen helt har mærket digtets ironiske tone. Set overordnet, og ikke blot lokalt på Kalles vage 
svar tilbage i T13, : ...d ved jeg ik’... deet, deet en følelse jeg fÅr af at deet såd’n det skal være tror jeg, 
så er spørgsmålet for svært. Kalle kan ikke svare på hvorfor han vælger at læse linjerne på en 
særlig måde. Og overordnet set er svarene der indkommer fra de øvrige elever frem til T42 
omhandlende formen af Kalles fremførelse både fordi det er de detaljer læreren spørger efter, 
men også fordi de ikke er sikre på dette digt.  
 Der ligger et spørgsmål mere her, der omhandler progressionen i undervisningen hen 
over disse to sammenhængende lektioner: når vi lige inden havde beskæftiget os med versfod 
og bundne former, så er det forvirrende at blive præsenteret for et digt der ikke indeholder 
nogen af delene i nævneværdig grad, men derimod pludselig et digt kredsende om en jeg-
person med følelsesmæssige problemer, og i frie vers. Det var netop én af pointerne fra min 
side, at vise at rytme og tryk både har med bundne vers at gøre og også har at gøre med 
almindelig sprogbrug og frie vers. Dén pointe springer ikke nødvendigvis eleverne i øjenene 
her, endnu i hvert fald. 
 Til gengæld er elevernes auditive observationer meget præcise: Kalle gentager præcist 
sin udtale, han kan ikke argumentere ud fra hverken digtets helhed eller med linjernes 
semantik, selvom han umiddelbart lige forinden selv har forklaret at linjerne er parret to og to i 
meningshelheder T3: 
 
jamen jeg har sådan set egentlig sat streger efter hver... linje, undtagen når det lissom / når to 
linjer (holder to fingre i vejret og illustrerer to linjer) lissom hang sammen, altså sådan rent 
sprogligt, syntes jeg (Lærer: Ja) altså når det gav mening hvis man siger det, fx dEr øhm..(4)... fx 
efter øh..: Lade nogen græde ud ved min skjorte, så har jeg sat et hak, og så siger jeg så: Men når 
lejligheden Er der, bli’r jeg fUldstændig stiv, fordi så passer de to linjer rent såd’n sprogligt , ka’ 
man godt sige, sammen 
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Astrid lægger mærke til og kan præcist gengive Kalles udtale af: gAng...på gAng. i T32. Joachim 
har lagt mærke til desperationen i Slå nu Arm’ne Ud i T37, talesprogsagtigt. De gengivelser de 
har, er faktisk erindret over mange minutter. 
 Tina kan godt huske at hun følte hun havde harpuneret Kalle, og at det var en lidt dårlig 
begyndelse af ”fri dialog”, for hvem turde fra nu af melde sig til at læse op?! Så situationen 
skulle hjælpes, uden at Kalle blev udleveret. Hele træningen i denne undervisningsform er i 
høj grad at vænne sig til at afsøge for muligheder, hvor ligger der muligheder pædagogisk set i 
det der foregår, hvor lå muligheden i den lidt besynderlige udtale Kalle havde af de indledende 
linjer. I første omgang kun for at vise klassen hvilken genstand denne form handlede om, den 
lydlige detalje i trin ét. Trin to: at øve argumentationen i semantikken og den tolkning som 
fremføreren viste med sin prosodi. Afgørende var det at det skulle udvikles i fællesskab og 
være en dialog for gensidig inspiration, ikke en overhøring eller en eksamen. Kalle skulle ikke 
stå til regnskab for alting, men detaljerne om digtets indledning lød han trods alt meget sikker 
i, så det kom bag på Tina at han ikke kunne redegøre for sine valg. 
 
Generelt er her i denne startfase ret korte elevsvar, samtalen er meget styret i IRF-struktur. 
Det lykkes os ikke at formulere sammenhænge mellem molare og molekulare enheder, 
observationerne står ensomt, men lydhørheden er stor fra de få der formulerer observationer. 
Her er en lidt spændt stemning, for hvor vil dette føre hen? Jane udtrykker i T40 tilfredshed 
med at Kalle i så høj grad tager fremførelsen på sig og ikke bare ”dræver”:  
 ik’ bare sådan: (sættter armene over kors og vrænger lidt med mundvigene nedad og slæbende 
sprog og tungen lidt ud) Afna, fna, fnaøhfna. Det er dejligt når Kalle tager ansvar for teksten. 
Janes møde og anerkendelse af den andens arbejde er en vigtig faktor for den positive stemning 
i denne undervisningsform. Om det er dramaundervisning, musikfremførelser, sang eller når 
ens klassekammerater holder en tale eller en fremførelse: man føler et ansvar som aktivt 
lyttende og modtagende for en jævnaldrende kammerat. Det er én af de pædagogiske pointer 
ved undervisning i fremstilling og fremførelse for hinanden.  
 Majken, T42, tager flere tilløb til markeringer i denne casetime, men de ender alle i 
hendes hår. Hun er en skarp tekstlæser, ifølge klasselæreren den der plejer at føre ordet i 
tekstarbejdet. Hun evaluerede til sidst i hele eksperimentforløbet at hun ikke syntes at dette 
store arbejde med rytme førte nok med sig. Man kunne sagtens tolke hendes halve markeringer 
her som om hun gerne ville tale indhold men ikke rigtig følte sig inviteret til det.  

T43-73. Vendepunktet  

43. Lærer: Jamen, lad os da... hvis der ikke..Så vil vi gern’ høre En til, så kan det være vi kan høre 
forskel.../// (Kalle går langsomt mod sin stol) (Klasselæreren ler lidt og virrer med hovedet: Hvem 
har lyst?!) (mange ler))...på..jeres streger... Ja, det er svært at komme efter (rejser sig op for Kalle 
og går ind midt i kredsen)...Det vil jeg ogs’ sige...men det som, det som, det som vi jo kan bruge det 
til er at øhh...(2) jeg ku’ spørre dig: Hva’ har du skrevet af noter på dit papir om: hva’ handler det 
her om, hvad handler det her digt om, har du nogle korte noter? 
 
Klasselæreren reagerer på den ros Kalle har fået (Klasselæreren ler lidt og virrer med hovedet: 

Hvem har lyst?!) og gør opmærksom på at det kan være problematisk at få flere op at stå nu. 
Her er ikke tilstrækkeligt eksemplificeret at det ikke er flotte præstationer vi arbejder hen 
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imod, og det ligger og lurer i klasserummet under dette arbejde. Klassen ler med (men 
problemet kunne have udviklet denne time i helt gal retning). Grundlæggende er læreren 
blevet afbrudt i sin sætning: så kan det være vi kan høre forskel .... /// på ..jeres streger... og 
læreren er nødt til at kommentere på at det kan være svært at gøre det så godt som Kalle, men 
at velformetheden ikke er målet for vores arbejde, det er til gengæld udtrykket i forhold til 
teksttolkningen. Læreren forsøger at holde det på konkret niveau, om vi kan høre ”forskellen 
på stregerne i teksten”. Men kun eksemplet i undervisning kan vise det; det skal udføres. 
 Efter at have byttet plads med Kalle, som nu sidder ned, ude af rampelyset, spørger 
læreren ham om, som hjemmeopgaven lød: ”Hva’ har du skrevet af noter på dit papir om: hva’ 
handler det her om...”. Tina er overbevist om at Kalles sikre fremførelse, antyder at Kalle har 
en ide om at her er en undgænger2 på færde.  
 
44. Kalle: Altså jeg skrev faktisk ogs’ en hel smøre om at det handler om at være go’ ved andre, 
men så ved jeg ik’..så syns’ jeg lige plud...at det var det (utydeligt) alligevel og ...så viskede jeg det 
hele ud igen (Lærer: Ja, ..hva’ så...?)  (4)...Det handler vel om at, at..øh... (6) 
 
Og Tina forbavses over at opdage at hun nu har harpuneret Kalle for alvor. Kalle ved ikke hvad 
han skal mene om denne tekst. 
 Jeg går i udskriften tættere på helheden i klassens reaktioner herfra og har studeret nøje 
hvem der markerer hvornår, og hvad alle foretager sig. Aktivitetsniveauet stiger nemlig 
generelt herfra. 
 
45. Lærer: Har I bud? ..Andre der har bud?..Hjælp. (Søren markerer, lige efter markerer Josefine 
og Simon, Majkens hånd på vej op, men lander i håret) Søren? 
46. Søren: (Simons markering falder) Altså, jeg vil mene at det er sådan en måde at det handler om 
at være go’ ved andre, (Tania markerer) men det handler også om hvornår man tØr at være go ved 
andre, ... (Simon og Majken vender hovedet og tjekker lærer-reaktion)...hvornår det ikke bare 
bliver pinligt for én selv, hvornår det ikke bare bliver sådan en måde man selv er svag...agtigt. 
47. Lærer (peger på Josefine): Byd ind, bare 
48. Josefine: Jamen måske også en lille, altså en lille øh, generthed over for den... øh, nærhed 
(David markerer) der måske også kommer (Torsten markerer tydeligt) (Simon, Joachim og Majken 
tjekker lærerreaktion) når man er go’ ved andre mennesker.  
49. Lærer: hmmm. (nikker) (peger): Jane? (Joachim markerer). 
50. Jane: Man er bange for at åbne sig fordi man ved ikke hvad reaktionen bli’r. (Joachims 
markering falder) (Simon og Majken tjekker lærerreaktion. Majkens hånd lander igen i håret) Man 
ved ikke om man kommer til at gøre noget forkert, eller bliver såret eller et eller andet andet. 
(Tanias markering forsvinder) 
Lærer nikker et par gange og siger nyt navn på en tilkendegivelse: Torsten. 
51. Torsten: Øhm ja, det samme, angst for at øh man, for ikke at involvere sig for meget for at folk 
ikke skal få forventninger til én ..og man ikke skal blive presset til noget... (utydeligt) 
52. Lærer (nikker). Ja. (leder efter ny taler). Flere? (Ser ikke Lises ”forsigtige finger” får øje på 
David, peger på ham) Ja...øøhm...? (Lise tager den forsigtige finger til munden) 

                                                
2 Min tekstanalyse bilag 9 forklarer: ”Det er jeg’ets selvoptagede Benny Andersenske ”Undgænger”(Jensen 1987) 
undvigeren, som er livsuduelig, som aldrig rigtig tager ansvar eller medborgerskab fordi hæmninger er fastlåsende, eller det 
er et portræt af en mere ekstrem personlighed der som aparte eneboer anstrenger sig for at blive ”almindelig” som 
almindelig borger, uden rigtig succes alene foran spejlet”.   
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53. David: Ja (med klar stemme) 
(Lærer leder i hukommelsen efter hans navn, armen søger i umotiveret luften) 
 
De næste input til en teksttolkning viser at det ikke bare er Kalle der har det svært med 
teksten, T46, 48, 50 og 51 peger på at dette er en svær tekst for dem, de vil meget gerne 
identificere sig med jeg’ets problematik, undgængerens angst for at udvise svaghed, angsten for 
nærheden, angsten for egen sårbarhed og at involvering kræver ansvar.  
 Her er faktisk nogle mønstre som begynder at vise sig.  
 Dels forklarer elevsvarene sig i forhold til hvordan det føles at være jeg’et i digtet, den 
generelle person-deiksis ’man’ tør, pinligt for ’én’ selv, ’man’ selv er svag- (alle Sørens i T46); 
generthed over for nærhed, når ’man’ er god ved andre (Josefine T48); ’man’ er bange for at 
åbne sig, ’man’ kommer til...(Jane T50); forventninger til ’én’, og ’man’ skal ikke blive 
presset (Torsten T51). De formulerer følelser, forsøger at forstå den anden i teksten ved at 
engagere sig i følelsen af at have det sådan. I sprogbrugsmodellen ville denne generelle deiksis 
placere sig i 2.a Progressiv retning, mod den umiddelbare kommunikationssituation. 
 Det er værd at analysere deiksis her, men jeg vil ikke gå i dybden med alle ytringerne, 
så jeg laver et sammenkog af dem til ytringen ’Når man er god så føler man...’, og foretager en 
analyse af Det fremmede ord i sætningerne. 
 En sprogbrugsanalyse af det fremmede ord i sammendraget: 
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Figur 2: Argumentationsrække i sammendrag, en konstrueret ytring:  
”Når man er god, så føler man...” T46-T51, sat i sprogbrugsmodellen. 

 
Forslagene lægger sig i 2.a, følelser for det generelle ’man’. Eleverne søger identifikation i 
følelsen for at forstå digtet. Det lille ’når’ i ’når man er go’ (T48), forholder sig i regressiv 
retning: At være god i ordets historie har henvisning til kristen- og almen moral, det er ikke et 
’hvis’, men et ’når’. Selvfølgelig er man god. Elevernes bud på ’følelsen’ forholder sig 
progressivt til den samme følelse, iblandet de andres bud. De forlænger hinandens argumenter 
prolongielt, i regressiv retning. 
 
Der er et mønster mere: I hjørne L, måske fordi kameraet står så tæt på denne lille klump 
elever i Lises hjørne, er der en næsten rytmisk overensstemmelse når hovederne vender sig og 
tjekker hvordan læreren reagerer på elevsvar. Det er hver gang Majken, og så på skift, eller alle 
på en gang, Lise, Joachim og Simon, der vender hovederne i rytme med Majken, fra en 
opmærksomhed på papiret eller den der taler, mod læreren for at se lærerens reaktion på 
indlæggene.  
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 Det er svært at få ny lærer, men det er sværere for nogle end for andre. Man kan tolke 
disse spejdninger for lærerattitude enten som elevernes egen usikkerhed over for tekstens, 
hvor de har brug for at spore retningen for egen tilgang, og man kan tolke det som et tjek af 
læreren: Er læreren til at stole på?, dygtig nok i teksttolkning? dygtig nok til at styre 
klassearbejde? til at styre dialogen? hive arbejdet på relevant niveau? og andre parametre der 
gør at man som elev respekterer en lærer. Jeg tror alle disse forhold er aktiveret på én gang for 
eleverne her, det er umuligt at skille de pejlinger ad og umuligt at skelne forskellen på 
elevernes behov. Lises behov afslører sig senere, men Majken bidrager ikke mundtligt i timen, 
så det er sværere at tolke hende. Hun er dog meget optaget og anspændt. Joachim og Simon 
tjekker ikke lige så tit for lærerreaktion som Majken, men de gør det. 

David og Lise 

Den tredje og den dramatiske analyse 

56. David: Ja, jeg synes også det er noget om godhed og så videre som det andre har sagt, men jeg 
synes ogs’ personen er lidt SElvfed og... SElvmedlidende... /// (HÅrhrr! Lise og Josefine udbryder 
højlydt hån: Århrr, hårrhårr). (Jens: Arrh). (Andre elever reagerer med smil og lidt uro. Joachim 
smiler og kigger sig omkring) (Majken gemmer sin opmærksomhed og piller ved sin sko der ligger 
hen over hendes knæ) 
57. Lærer: SElvmedlidende?...(kigger i papir og kigger kort på David) (Lises arm lander ”tungt” i 
skødet som om ”nu er målet fuldt”) 
58. David: Jarh, altså..deet sådan lidt...”jeg prøver..og jeg gør hvad jeg kan (Carolines finger viser 
sig nu) men øh, det går sgu ikke rigtig og så videre, stakkels mig, fordi jeg ikke kan være go’, 
selvom jeg godt vil være det.”   ... Det synes jeg er sådan lidt... (Lærer nikker neutralt og kigger 
efter reaktioner i form af fingre) (Lise, mere stille: Hrrhh) 
59. David: ...ja, det kan godt være at det bare er mig (smiler lidt forlegent)   
 
Læreren går et skridt tilbage og ’åbner’ for diskussionen nu, Tina forsøger at lyde neutral da 
hun for at overdøve et par hånlige udbrud gentager Davids ordvalg, selvmedlidende? for at han 
fortsætter og ikke bliver stoppet af hånen. Det er svært at tolke på hvad der foregår rundt 
omkring i cirklen af elever i disse sekunder. Udbrud fra Lise og Josefine; Joachim og Simon 
smiler og kigger op, men disse smil er stilfærdige og måske udtryk for enighed med David og 
morskab over hans skarpe, u-litterære ordvalg. Eske i Davids hjørne støtter prompte David og 
tydeligt, Jeeg enig, hen over hån-udbruddene. Ifølge klassens daglige lærer plejer David ikke at 
blande sig mundtligt i tekstarbejde.  
 Forbavsende er Lises gentagende hån-udbrud. Jeg tolker dem som hån, fordi de bliver 
gentaget og fremført så tydeligt at det er meningen de skal høres. En ganske 
bemærkelsesværdig reaktion af en 15-17-års pige (Josefine gentager ikke sit udbrud, det gør 
kun Lise, meget markant). Jeg vender tilbage til Lise. 
 Hvad jeg dog med sikkerhed kan konkludere om situationen som helhed er, uden at 
kunne tolke på andet end et par hånlige kommentarer, et par støttende og et par smil, er dog 
under alle omstændigheder dette: der er ikke nogen elever på kameraernes film der ikke er 
meget opmærksom, lyttende og afventende for hvilken retning arbejdet tager. Her er tæt på 
fuld opmærksomhed fra alle i rummet. Selv Eske i hjørne D, der på filmen har attitude af 
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sovende og at han er ligeglad, har mange kommentarer til David og hele D-hjørnet. De to 
elever der ikke kan ses af kameraerne er nogle af dem der kommenterer og responderer ivrigst 
senere, Svend, og Astrid, så jeg tør godt konkludere at de også er opmærksomme og optaget af 
undervisningen. Her er årvågenhed og fokuseret opmærksomhed, af flere grunde formentlig, 
det vender jeg tilbage til. 
 I sprogbrugsmodellen kan Davids første taletur sættes således op: Efter indledningsvis i 
T56 at tage høfligt hensyn til de foregående holdninger, Ja, jeg synes også det er noget om 
godhed og så videre som det andre har sagt, udtrykker David den stik modsatte holdning: men 
jeg synes ogs’ personen er lidt SElvfed og... SElvmedlidende, og han præsenterer en ny deiksis: 
’personen’, i stedet for ’man’.
 

 
 

Figur 3: Davids ytring i T56: ’Personen er lidt selvfed og selvmedlidende’ i sprogbrugsmodellen. 
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I samme bevægelse som David skifter deiksis til ’personen’ distancerer han sig denne figur med 
subjektsprædikaterne selvfed og selvmedlidende. Vi har nu fået objektgjort genstanden, en 
person i et digt, i stedet for at identificere os med en følelse, og vi har fået belyst denne person 
med superadressatens stemme, historiens dom. Selvfedme ækvivelerer jeg semantisk med 
selvoptagethed og egoisme, og disse egenskaber er i forhold til superadressaten, den moralske 
orden her, ikke acceptabel. Endvidere taler David her til en tredje modtager med sit ordvalg: 
han får ørenlyd i dette klasselokale ved at lade historiens dom udtrykkes i ungdomsdiskurs, 
selvfed. Kammeraterne smiler lidt. 
 Det er anden fremmed tale der høres i Davids sprogbrug i hans analyse af jeg’et end de 
forrige indlægs forsøg på at indleve sig oprigtigt i følelsen. Nu kan David tale ligesom jeg’et, 
tage den andens ord i sin mund, udgive sig for den anden. Han taler i centripetal retning i T58:  
 
Jarh, altså..deet sådan lidt...”jeg prøver..og jeg gør hvad jeg kan (Carolines finger viser sig nu) 
men øh, det går sgu ikke rigtig og så videre, stakkels mig, fordi jeg ikke kan være go’, selvom jeg 
godt vil være det.”   ... Det synes jeg er sådan lidt... 
 
Selvfed er meningen: tolkningen af teksten, og nu kan han give den udtryk i centripetal 
retning: 

 
Figur 4: Davids T58, gengivelse af den andens tale, i sprogbrugsmodellen. 
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David forklarer at han lytter sig frem til det ynkelige og klynkende jeg, og han fælder sin dom 
af moralske grunde. Davids kendskab til almen moral hjælper ham til at medhøre socialiteten, 
superadressatens modsatrettede tostemmige ord der kritiserer den asociale klynker. 
 Mens de forrige indlæg forholdt sig til hinanden som dialogpartnere der taler om noget, 
viser analysen her hvor vigtigt det er med NMA og Lindøe at sætte medhør på den tredje i 
sprogbrugen. To tredjer aktiverer David med sin sprogbrug her, skriftligt som mundtligt. Både 
en abstrakt moralsk domfælder og i kommunikativt ærinde for David en ungdomsdiskurs der 
giver ham gennemslagskraft. Det er bemærkelsesværdigt at forhold i teksten, teksttolkningen, 
og ytringernes relationer i den kommunikative situation er så indvævet i hinanden. De to 
tredjer, et tekstligt og et situationelt i klasserummet, tilgodeses hos David inden for samme 
ytring. Det er altså meget vigtigt hvilken sprogbrug vi bevidstgøres i undervisningen. 
 Løgstrup siger at ironi er en komplekst sammensat størrelse. Tager man ikke 
kendskabet til superadressatens kritik i betragtning i læsningen, eller kender man ikke den 
kulturs etik som teksten kommenterer, hører man ikke tiltalen af denne tredje: Den kollektive 
moralske/kulturelle norm som parodierende stemme. Det er kun i tekstens modsatrettede 
tostemmige ord, superadressatens stemme, at spydigheden viser sig.  
 Derfor har det været vigtigt at inddrage Bachtins terminologi af poesi som monologisk, 
ikke fordi poesi nødvendisvis er monologisk og ikke viser en rig og differentieret brug af 
sproget, kun fordi elever her i første gymnasieklasse, opdraget gennem grundskolens danskfag, 
forventer at møde en sandfærdig og gyldig monologisk skaberstemme når de læser et digt. De 
lytter til deres egen følelse når de vil identificere og forstå denne stemme, de læser ikke digtet. 
Genreforventninger som rettethed har en enorm indflydelse på hvad vi gør med tekster. 
 Jeg mener som omtalt ang. diskussionen af poetisk sprog i kapitel III at kommentarerne 
fra klassen indtil nu, hvor David skifter retningen for klassens fortolkning, Kalles tvivl om 
tekstfortolkningen og de øvrige kommentarer, viser at selv når eleverne bliver usikre over for 
teksten, selv når de fornemmer at der er noget på færde, trods tvivlen fastholder deres 
forventning til genren som monologisk, de hører måske det ensrettede to-stemmige ord som 
når Joachim i T37 og andre kommentarer med T38 gengiver den centripetale retning, den 
fremmede tale, som opfordring: talesprogsagtig/ halv-desperat, såd’n ”slå nu armene ud”-agtig 
(T37), og ”Kom nu!...Op med håret! De kan godt være vakt i deres tvivl ved at kunne høre en to-
stemmighed, men det er med Davids begreb selvfed at der åbnes for den modsatrettede 
tostemmighed, der som Bachtin siger, ikke er poesiens. Dvs. uanset hvad jeg i øvrigt i 
indeværende afhandling har diskuteret mig frem til angående det poetiske sprog, så er det her 
at mit stærkeste argument for undervisning i fremførelse og undervisning i sprogets 
kommunikative muligheder ligger: Elever i 15-17-års-alderen, arbejder ubevidst med viden om 
kommunikative kompetencer OG opererer ubevidst med Bachtins genrebegreber.
 Tekstarbejdet i det videre forløb forandres i og med at David indfører Personen. Han 
rykker det tekstlige subjekt fra ’man’ til ’personen’, og dermed skal vi ikke med-føle jeg’et i 
undersøgelsen, vi skal distancere os jeg’et. Når David indfører ’personen’, fordobler han hele 
den dialogiske figur i selve det centripetale felt, gør opmærksom på at gengivelsen af den 
fremmede tale i sig indeholder de dialogiske strukturer, han indfører et tekstligt subjekt som 
genstand. 
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 Bacon nævner det som grundsten for arbejdet med teksten, nemlig den dramatiske 
analyse, de seks drama-analytiske spørgsmål (såvel som journalistikkens og al anden 
tekstbehandling): Hvem taler, til hvem, hvor, hvornår, hvorfor og hvordan. Fremføreren skal 
finde sin fortællerposition: begyndende med ”hvem taler?”. Uden den indledende analyse af 
egen tekst bliver fremførelsen vag og ureflekteret (side 53). De dramatiske spørgsmål har for så 
vidt ikke noget med Bachtins dialogiske ord at gøre, i og med at vi også ville have brug for de 
dramatiske spørgsmål for at kunne fremføre et traditionelt lyrisk ’jeg’. Vi vil altid have brug for 
at undersøge hvem det ’jeg’ er. Med Davids personen åbnes der bevidsthedsmæssigt for begge 
felter. Både sprogbrugsanalyse og dramatisk analyse. Ved at spørge os selv om dramaet i 
teksten, vil vi kunne opdage det med- og modsatrettede fremmede ord.  
 Dramatisk analyse og Bachtin er altså allerede i klasseværelset, og vi kan bevidstgøre os 
om hvilke kommunikative regler og forventninger vi læser tekster med! Hvornår er sprog 
monologisk, hvornår er det dialogisk. Så spørgsmålet ”hvad handler det her om?” i 
tekstarbejdet skal rykkes fra det tematiserende, abstrakt spatiale overblik, helt ned i den 
tekstlige detalje på dramatisk tekstniveau, hvem taler?, en konkretisering af man til person, og 
en konkretisering af ordenes rettethed. Det kan sprogbrugsanalysen hjælpe med.  
 Den dramatiske analyse bliver det uudtalte omdrejningspunkt for den videre 
klassedialog. Dén bevidstgørelse er det casetime mangler. Det var jeg uforberedt på da jeg 
igangsatte øvelsen ”fremførelse med fokus på træning af lydlig detalje”, trods det at jeg havde 
realiseret Larssons pointe: semantikken styrer prosodien, så havde jeg ikke i tilstrækkelig grad 
analyseret digtet forinden i det dybtliggende dialogiske perspektiv, endsige været bevidst om 
elevernes genreforventninger. 

Hån 

Og den hånlige latter der møder Davids indlæg skal tages op. 
 
Lise (i T56-T58): Århrr, hårhårr og Hrrhh 
56. David: Ja, jeg synes også det er noget om godhed og så videre som det andre har sagt, men jeg 
synes ogs’ personen er lidt SElvfed og... SElvmedlidende... /// (Århrr! Lise og Josefine nær et 
kamera med højlydt hån: Århrr, hårrhårr). (Jens: Arrh). (Andre elever reagerer med smil og lidt 
uro. Joachim smiler og kigger sig omkring) (Majken gemmer sin opmærksomhed og piller ved sin 
sko der ligger hen over hendes knæ) 
57. Lærer: SElvmedlidende?...(kigger i papir og kigger kort på David) (Lises arm lander ”tungt” i 
skødet som om ”nu er målet fuldt”) 
58. David: Jarh, altså..deet sådan lidt...”jeg prøver..og jeg gør hvad jeg kan (Caroline markerer) 
men øh, det går sgu ikke rigtig og så videre, stakkels mig, fordi jeg ikke kan være go’, selvom jeg 
godt vil være det.”   ... Det synes jeg er sådan lidt... (Lærer nikker neutralt og kigger efter reaktioner 
i form af fingre) (Lise, mere stille: Hrrhh) 
 
Jeg tager Lises reaktioner under Turene 56-62 under et. Lise har gestiske, 
opmærksomhedsmæssige, lydlige og kropslige reaktioner vi kan se under et i NMAs model. 
Analyse af det fremmede ord i ytringen: Hårrh! 
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Figur 5: Lises udbrud T56-58 i sprogbrugsmodellen. 

 
Lises udbrud taler i alle retninger. Hun er ude i hårdt arbejde her. Når jeg tolker Lises Hårh 
som hån er det som sagt både fordi udbruddet gentages, og det gentages markant 
kommunikeret: Her er eksplicitte modtagere der skal høre det, hvorimod Josefines 
forstummer efter første gang. Umiddelbart finder jeg at modellen fint redegør for Lises behov 
for manifestation og accept. Det er selvfølgelig en tolkning, og det er svært at skelne 
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superadressat og mere konkrete tredjer her, det er mig kun muligt at bestemme hvilke tredjer 
og retninger hun aktiverer, ikke hvorvidt min analyse af hendes intentioner er sande. 

Ud fra konteksten tolker jeg endvidere udbruddet som udtryk for usikkerhed. Her er 
stor usikkerhed generelt. Det ses bl.a. i turen umiddelbart efter, T61 Caroline, hvor det er 
tydeligt at Joachim, Majken og Lise, som i én bevægelse løfter hovedet for at se efter lærerens 
reaktion på Carolines indlæg om at jeg’et generelt har det svært med kvinder. 
 
61. Caroline: Jeg vil nemlig også sige, at det jeg fornemmer at deet sådan en mand der har lidt, 
problemer med, med kvinder, (Lise, Majken og Joachim rejser samtidigt hovedet mod læreren, 
sporer reaktion) 
 
Denne fælles hoveddrejning, bevægelse mod et pejlemærke, fortæller mest om at disse elever 
er sat uden for normal ramme. Ny lærer, ny dialogform, nyt materiale at tale om, men nu hvor 
man begynder at tale om tekstudsigelse og forestillingsverden, hvordan forholder denne lærer 
sig så til denne udtalelse om at teksten handler om generthed i forhold til kvinder? Eleverne er 
sat frit og bruger alle kommunikative redskaber i situationen. Det er ikke til at sige om 
lærerens mimik hjælper dem her, det interessante er mest deres timing: De har behov for at 
vide hvad læreren mener.  
 Lise tolker jeg som den med det største behov, hun søger fast grund under fødderne, 
hun reagerer markant og reagerer markant over for David. Det er en umoden reaktion at så 
meget af hendes opmærksomhed går på skabelse af, og eget og andres forhold til et ’vi’ i 
lokalet. Hendes klassekammerater har ikke dette behov, og det stiller hende her ensom i 
stedet. 
 
Tina er lettet da David formulerer sine indlæg: nu kan vi måske komme nærmere tekstens 
ironi og diskutere tekstudsigelse over for jeg-person. Jeg håbede at diskussionen der fra kunne 
føre os længere i tolkning og detaljeret tekstarbejde. I udtrykket forsøgte jeg ikke at udstråle 
noget for at lade klassens egen progression føre os videre, men på filmen nikker jeg alligevel 
mere energisk (T60) og træder helt til side for at lade diskussionen få plads. Sekunderne 
omkring Davids ture (T56 og 58), Lises reaktion, mit svar og det videre arbejde har haft stor 
betydning for projektet.  
 Da David får ordet, er han den eneste der markerer, kun for at forklare hvorfor Tina så 
hurtigt overlader ordet til den næste som hun troede var inspireret af Davids tilgang med 
tekstens jeg som selvfed og selvmedlidende. T61 var måske inspireret af David, Carolines 
finger viser sig i hvert fald efter Davids første argumentsætning for hvorfor han mener at jeg’et 
er selvfed. Det er dog svært at hæfte udtalelserne sammen, hendes og Davids betegnelser er 
ikke ens, men måske blev hun inspireret til også at fremkomme med sin kritik af jeg’et: 
 
61. Caroline: Jeg vil nemlig også sige, at det jeg fornemmer at deet sådan en mand der har lidt, 
problemer med, med kvinder, (Lise, Majken og Joachim rejser samtidigt hovedet mod læreren, 
sporer reaktion) (Lærer nikker, løfter øjenbryn kort og kigger i papiret som efter ny opdagelse, men 
uden entusiasme) fordi det der med at ta, tage stolen ud for hende og hold’ hendes frakke og sådan 
noget, det..., han er sådan genert og så noget over for hende, sådan har jeg kunnet fornemme det. 
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Carolines tur tyder på at vi skal et større tekstligt arbejde igennem for at vise hende at ikke 
forholdet til kvinderne, men den generelle instilling til medmennekset er tekstens objekt og 
omdrejningspunkt. Vi er ved en gammel grundproblematik i klasseundervisning og mit korte 
svar er: Nej, ikke alle tolkninger er lige gode, vi kan selvfølgelig vise hvorfor i teksten. Tina er 
meget optaget af at holde fast i Davids vinkel og får ikke ’parkeret’ Carolines kvinder 
tilstrækkeligt ansvarligt, som et senere optag. Klassen kunne evt. ved sekretær eller med noter 
på tavlen have husket de ting man skulle tilbage til. I stedet former læreren et besynderligt 
kommunikativt overspring: 
 
T62. Lærer (nikker og kigger i papiret): Der er / der er et problem med det der med selvfed (peger 
på David med sit papir), sådan har jeg det nemlig også...   
 
Der er semantisk ikke meget der indikerer at Carolines indlæg indholdsmæssigt er det samme 
som Davids, men læreren behandler det som sådan. Til gengæld er her noget i timing og 
dramatisering af rummets indlæg: Carolines finger får mod til at komme op da David er 
begyndt sin kritik af tekstens jeg. Der er noget med Carolines begyndelse af taleturen: Jeg vil 
nemlig også sige... Så det er Caroline selv der lægger op til at tilhøre den fløj der synes at jeg’et 
er lidt problematisk. Det er dét, Tina lader være upåtalt og i virkeligheden benytter sig af til at 
smutte tilbage til David for at undgå at skulle udlægge tekst for Caroline. Tina benytter sig 
endog af samme formulering som Caroline, en slags skin-optag: sådan har jeg det nemlig også.. 
der giver sig ud for at være en videreførelse og enighed med Caroline. Det har til formål at 
spare tid ved at hoppe over hvor gærdet er lavest, og læreren er ikke er i stand til selv at skifte 
spor og være åben for de stier der måtte vise sig. Den samme lærertræghed som jeg noterede 
side 172 angT18-T28 der peger på lærerens manglende evne til at høre hvad der bliver sagt og 
at fortsætte tankegangen, fordi det peger i andre retninger end egen tankebane. Jeg’ets forhold 
til kvinderne kunne have været taget op, om ikke andet sidst i timen, og måske havde Caroline 
selv fået forståelse for en bredere teksttolkning i løbet af timen, en tolkning der inddrog 
kvinderne som den anden når tekst-jeg’et møder verden. Her er ikke optag af elevbidraget i 
denne situation. 

Framing og Experiential mode 

62. Lærer (nikker og kigger i papiret): Der er / der er et problem med det der med selvfed (peger på 
David med sit papir), sådan har jeg det nemlig også... for øh...for hvad skal han i virkeligh.. gøre 
ved det, andet end at sige dEt, som dU lægger tryk på (peger på Kalle) slå nu Arm’ne Ud, og det var 
der også nogen der kommenterede, altså, det sAgde du virk’lig godt ik’... Slå nu Arm’ne Ud!...(store 
armbevægelser laver rullende figur ved siden af hofterne to gange og munden åben med overdreven 
forventning om lyd, uden lyd) ........og så sker der ikke mEr’! (gentager to gange lille 
bydende/inviterende bevægelse foran mave)...!...så kOmmer den ikke længere! ...Øøøøh...David! 
Inden ..... Altså, vi kan godt snakke indhold og tematik, vi kan også bare prøve at gØre det, er mit 
bud.... Ku’ du tænk’ dig at læse det op, det her digt, ... på den selvfede måde?  
63. David (rømmer sig og smiler): Hrm hrm, på den selvfede måde.. (Lærer små-ler) (Mai, Simon, 
Caroline, Jane, Jens og Niels smiler)... det ved jeg ikke om jeg har skrevet nEd (kigger i sit papir, 
kigger sig lidt rundt) 
64. Lærer: Nej! (Niels, Jens, Eske og Mai ler, andre smiler) Deet sgu ogs’ svært at vide.  
65. David: Deet tror jeg godt nok ik’, mEN, det ka’ jeg godt (rejser sig langsomt, smilende) 
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66. Lærer: Hvis du nu prøver (går hen imod ham), så ku’ vi måske hjælpes ad, (Nikolaj henvender 
sig til sidemand Jens om teksten, de hvisker stille sammen lidt) for at prøve at finde ud af hvordan 
den bliver mEst selvfed (nogle ler stille, nogle smiler) (David overtager lærerens plads i lokalet, og 
læreren sætter sig på Davids plads). (Lise kigger i gulvet, svinger med benene fra bordet) 
67. David (ler lidt mens han indtager sin plads): Okay!  (Niels ler) (Kalle vender sig mod og taler 
lidt med Tania, Tania lægger en hånd på hans knæ og svarer) 
68. Lærer (sidder nu på Davids plads, klapper sig på knæene): Husk at øhm..stå godt.  
69. David: Ja 
70. Lærer (hæver skuldre og brystkasse): ...og husk at øh, tømm’ dine lunger før du går i gang. 
71. David (stamper sin fod til at ”stå godt”, men rykker noget uroligt på sig): Ja... Jeg er ikke lige 
den gode oplæser vil jeg lige starte med at sige ... / 
72. Lærer: Nej, så har jeg også sat dig på et hårdt job, jeg beklager (smil og hovedrysten), du er 
nØdt til at springe ud i det. 
73. David: Ja. 
 
Efter at have anvendt NMAs model til at inddele indlæggenes bagudvendte, fremadrettede og 
centripetale brug af det fremmede ord, mener jeg ikke at disse følgende ture behøver detaljeret 
sprogbrugsanalyse, men de behøver en anden analyse: Tina bliver overordentlig glad da David 
selv rejser sig og slet ikke er svær at trække op fra stolen for at læse op. Han er lidt tøvende, 
men ikke usikker. Ifølge Bauman (se side 77) ligger det i selve framingen af fremførelse at 
afskrive sig evnerne: ”Ja, nu er jeg jo ikke den store taler...” (disclaimer of performance). På 
forunderlig vis er David ikke usikker, han ved hvad han skal, han ved også godt at han ikke 
læser som Kalle, men det gør ham ikke usikker. Situationen at fremføre var absolut noget 
eleverne gerne ville. Både i denne situation og ved senere og tidligere lejligheder, var det det 
de evaluerede som det mest givtige i deres afsluttende evalueringer. Generelt er det 
bekræftende at få kritik, respons og konkrete tilbagemeldinger på en udførelse af et stykke 
personligt arbejde. Det kunne Tina i dette tilfælde ikke være sikker på, men da David virkede 
frisk på ideen, gav hun ikke mere mulighed for at bakke ud eller komme med undskyldninger 
og forbehold. Da David tager forbehold for sine evner som oplæser i T71, får han et noget 
overfriskt svar fra læreren:  
 
72. Lærer: Nej, så har jeg også sat dig på et hårdt job, jeg beklager (smil og hovedrysten), du er 
nødt til at springe ud i det. 
 
Men alle er lidt bekymrede her. Læreren kender ikke David eller nogen af de andre, og den 
eneste måde hun kan vise at det ikke handler om at være en god oplæser men om at give en 
fortolkning af teksten, er ved at kunne fremvise det. Det skal gøres, og David får ikke 
mulighed for andet! Han tager muligheden, svarer Ja og begynder straks oplæsningen, i ro, 
men noget hurtigt. Transskriptionen følger her, efter en vigtig konstatering. 
 Jeg mener nu at vide hvor Davids mod kommer fra. Fra flere fronter, men jeg tager en 
ting ad gangen: 1) Han har selv lige introduceret til den dramatiske analyse: han har analyseret 
jeg-et i teksten. Han påtager sig eksplicit denne performer-rollen, og 2) Læreren inviterer ham 
ind i eksperimentariet: 
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 66. Lærer: Hvis du nu prøver (går hen imod ham), så ku’ vi måske hjælpes ad, (Nikolaj henvender 
sig til sidemand Jens om teksten, de hvisker stille sammen lidt) for at prøve at finde ud af hvordan 
den bliver mEst selvfed. 
 
Her ligger de første kim til skabelse af Det æstetiske felt (Berleant). Rollerne bliver tydeligere, 
tekstens ’jeg’ er nu en Objektiveret identitet (se side 50), som David selv har givet figur. ”The 
work of art”, værket i proces, har David selv defineret ved at tolke hele udsigelsen: personen 
er selvfed, nu skal denne proces udføres. Endvidere bliver tilhørerne skabt til en særlig slags af 
læreren (s.44): de skal lytte efter hvordan bevægelser i digtet, svarer til bevægelser i 
fremføreren, det har læreren lige lovet David at vi som tilhørere hjælper ham med. Kun er 
kunstneren Benny Andersen ikke inviteret med ind i sin kulturhistoriske og biografiske 
kontekst der kunne tilføre rummet bevidsthed om undgænger-figuren som en tematik for 
Benny Andersen. Det er for tidligt at få kunstneren med, først må vi undersøge sproget og 
værket og David i funktion som fremfører. De andre fronter David får hjælp fra, vender jeg 
tilbage til. 
 

Fremførelsesransskription. David. 

 
Perf. 

linje 

nr.  

+ 

Stemme- 

dynamik 

 

Lingvistisk og paralingvistisk niveau: 

Tale, tryk og betoning, tonehøjde, vejrtrækning, pauser 

og frasering 

Mimiske, 

gestiske og 

kinesiske 

niveau 

Klitiske 

fraser 

   

  David indvilliger i at forsøge at fremføre en selvfed oplæsning 

 
 

1  Ja                                                                     (2,5)  

    

2                                                                      + 
 

Kigger på papiret 
i højre hånd, 
Kroppen vendt 
mod publikum, 
hviler på begge 
fødder. 

    

3 
 
   

   oOoo 
 ooO 

Binder 
ordene 
sammen  til 
hurtig strøm. 
 
 
Tydelige 
tryk og 
tonale 
variationer 

/..................................................................................\                        Intonation 
/..................................................................................\                        Fonologisk frase 
/...................................................\ /............................\                        Klitisk frase   
     o            O     o            o             o       o           O                           Stavelser 

Jeeg
Al
tid prøøv’d a vær’ gO’ 

  * (hæver bryn)                                                (Kommentar) 
                  .                                                                                       Taktus  
                    .                                                                                       Halvlinje 
                    .                                                              .                        Meter  
 

Kropsvægt mod 
højre ben. 
* betyder: 
Pointering med 
hovedet der 
betoner tryk- 
stærkstavelse, 
hæver øjenbryn 
samtidigt her. 
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4 
 
 

 oOo 
   Oo 

 /...........................................................\ 
/............................................................\ 
/..............................\ /............................\ 
      o            O     o            O          o       

Deet mE
get

 krÆv’nde 
           (hæver bryn) 
                     . 

                     . 

                     .                                                            . 

 

Kropsvægt på 
højre ben. David 
svirper også lidt 
med hovedet 
sammen med 
brynene (som 
Kalle) 

    

5 
 

ooòOooo 
      Oo 
     oOo 

Indleder 
kraftigt og 
betonet.  
Sidste del  
pointeret 
”tænksomt” 

/..................................................................................................................................................\ 
/...................................................................................\            /................................................\ 
/...................................................................................\            /....................\ /.........................\  
    o          o       ò            O             o     o     o       o                         O    o        o         O     o 

jeeg en hEl 
HUND

 efter a gør’ .... nnO
get

 for nOgen   
            *(Rynker bryn)               
                                      .                                                                                                  

                                      .                                                                   .                            
                                      .                                       .                           .                              . 

 

Kropsvægt 
flytter med 
hovedets 
pointe mod 
venstre og 
venstre ben. 
 
(halvlinje-
effekt.) 

    

6 
 

  oOo 
    Oo 
  oOo 

 
 
Mere ro i 
oprems-
ningen  

 /...................................................................................\ 
/...................................\   /...........\   /............................\ 
/....................................\  /............\  /............................\ 
     o               O        o          O    o     o           O       o  

hold’ frAkker dØre og plAdser 
                                       . 
                                       . 

                                       .                            .                          .  

 

Kropsvægt 
flyttes med 
hovedet forrest 
tilbage til højre 

    

7 
 
  oOo 
    O 
  oO 
  oOo 
  oOo 

 
 
 
 
(bemærk: 
fem tryk, 
forskudt/ 
synkoperet i 
forhold til 
tactus-slag) 

   /.................................................................................................................................\         < ......................\       
  /..................................\         /.........\              /............................................................\          /.......................\ 
  /..................................\         /.........\             /......................\       /..............................\         /........................\ 
          o              O     o               O                          o        O           o               O       o              o      O          o 

 Skaff’ nOgen ... Ind ....  vved 
Et

’ller Andet  
og lIgn’de

                                                                                                   

                                                   *                                   * (rynker næse og bryn  
. 

.                                                                                          .                                                           (halvlinjeeffekt) 

.                                                  .                                       .                                     .                              (5)            
         

    

8 
 
 

  oOo 
    O 

    /..................................................\ 
     /..................................................\ 
     /.......................................\ /........\ 
              o           O           o       O 

    
breed’ Arm’ne

 Ud...                                        (1.5) 
                        * 
                       (1) 
                        . 
                        .                                 . 

 

 
 
 
 

Vægt mod 
venstre i 
linjeenden 
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9 
 
  ooOo 
      Oo 
    oO 
      Oo 

 
 
Usikker 
indledning 
medfører 
kraftig 
vejrtrækning 

                           /..............................................................................  ..................\ 
                          /..................................................\   /......................  ....................\ 
                          /..............................\ /..................\ /.....................  \ /...................\ 
                            o     o       O      o            O     o       o           O              O     o 

+ + + .../ lade nOgen grÆde ved 
MIN

 skjOrte   (1,5)  
                                                                                              * hæver øjenbryn 
      . 
      . 

      .                                       .                                .                                             . 

 

Kropsvægt 
venstre ben, 
hovedet pointerer 
mod venstre. 
Usikker på 
fremførelsen, 
dog ikke i tvivl 
om mIn med 
ekstra pointeret 
tryk. 

    

10 
 

  oOo 
    Ooo 
    Oo 

 
 
Ukarakterise
ret stemme 
(usikker) 

               /..............................................................................\ 
              /...............................\    /..........................................\ 
             /................................\    /.......................\  /...............\ 
                o                O     o           O     o       o       O        o 

...    når nnnOgen..lEjlighed Er der 

. 

. 

.                           .                               .                                     .   
                                

 
 

Skridt tilbage på 
h. ben. Mangler 
vejrtrækning 
pga. manglende 
sikkerhed. 

    

11 
 
 

ooooOoo 
        O 
 

      /......................................................................................\ 
      /......................................................................................\ 
      /.........................................................................\   /........\ 
        o         o          o     o        O                o         o         O 

.. når jeg bliver 
FULD

stændig stIv               +      (2) 
                          * 
          (1) 
            . 

            .                                                   .                                              .                           

 

 
 
 

Venstre hånd til 
munden, bider 
kort i fingeren. 
 
 
 

    

12 
 
      O 
      O 
oooOo 

”Forsigtig” 
afprøvende 
fremførelse 
 
 
Finder 
sikkerhed 
igen 

 /..............................................................................\ 
/ .......................\  /....................................................\ 
/........\ /............\  /....................................................\ 
    O             O        o         o             o     O        o 

vEl
 nnOk en slags genErthed                               (1) 

. 

. 

.                    .                                      .                          . 

 

 
Venstre arm 
rundt om taljen, 
putter sig under 
højre. Kropsvægt 
mod venstre ben 

    

13 
 

  oOo 
 ooO 

 
 
 

 
Genvundet 
stemmekraft, 
lidt lavere 
tempo på 
metrisk 
niveau. 

/..........................................................\ 
/..........................................................\ 
/............................\. /.........................\ 
  o           O       o      o       o        O 

jeg 
RU

sker i mig sElv                                 +     (1,5) 
    * + rynker bryn 

               . 

               . 
               .                                      .                                     . 

 

Kropsvægt på 
venstre. Pointe 
mod venstre. 
Højre ben 
svinger langsomt 
frem - tilbage, 
lander bagved og 
kropsvægt følger 
med. 
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14 
 

 ooOo 
     O 

 
 
 
”Træthed” 

        /...................................................\ 
        /...................................................\ 
        /........................................\ /........\ 
           o      o        O             o        O 

    slå 
nu
 AArm’ne Ud                                           (1) 

       * + rynker bryn 
  . 
  . 
  .                           .                               . 

 

 
 

(svært at 
observere 
vejrtrækning) 
 
 
 
 

    

15 
 
 

 oooO 
     oOoo 
 

 
 
Tydelig bue 
i 
stemmekraft 
 
 
 
 

/...........................................................................\ 
/..............................................\ /..........................\ 
/..............................................\ /..........................\ 
      o       o     o              O         o   O      o      o  

men d’eet 
SVÆrt

 a Ofre sig 
 * forte   

                                               . 

                                               . 
                                               .                                             .          
            

 

    

16 
  

  oOo 
    Oo 
    Oo 

 
 
 
Monotoni 

/...................................................................\ 
/....................................................................\ 
/..........................\ /..................\ /.................\ 
    o         O     o         O        o        O        o 

når nOgen kigger pÅ det  
   piano                                                  
               . 

               . 

               .                                                      . 
 

 
 

Linjen udtrykkes 
”efterhængt”, 
svag styrke, men  
med performativ 
sikkerhed. 

    

17 
 

     oO 
oooO 

 
 
Rytmisk 
todelt linje, 
men én lang 
”kraft-
hævning” 

/............................................................\ 
/............................................................\ 
/......................\ /...................................\ 
   o         O          o       o     o       O 

så 
svÆrt

 at være 
GOD

 
        *  

                                                   forte 
                       . 

                       . 

                       .                                        . 
 

 
 
 

Flytter 
kropsvægt til 
venstre ben. 

    

18 
 

 oOooo 
 oOo 

 /.............................................................\ 
/.............................................................\ 
/..................................\ /........................\ 
o     O       o     o     o      o       O       o 

i lÆngere tid a gAngen                                          (1) 
 mezzo piano 
                          . 
                          . 
                          .                                           . 

 
 

Gentagelse i ”det 
efterhængte”, 
virker lidt jappet 
eller ”sjasket”.  
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19 
 

 ooO 
     Oo 

 
 
Normal 
stemme, 
men på ny 
lidt 
usikkerhed. 

       /…...............................................\ 
        /..................................................\ 
       /..............................\   /................\ 
            o         o      O             O     o 

+..som at 
hOld’

 vEj
ret
...                                         (1) 

           . 
           . 
             .                                 .         
 

 
 
 

 

    

20 
 

        O 
 oòoOoo 

 
 
Ukarakteristi
sk, 
usikkerhed? 

     /....................................................................\ 
     /...............\   /................................................\   
     /...............\   /................................................\ 
           O               o         ò      o      O     o     o 

...mEnn ved dàglig Øvelse 
  lille kniben ved øje 
     . 
     .            

     .                                          . 

 

 
 
(svært at 
observere 
vejrtrækning) 

    

21 
 

  ooO 
    oO 
  oo 

 /.............................................................  >> 
/.........................\ /.................\ /............. >> 
/.........................\ /.................\ /............. >> 
 o      o           O       o       O        o      o 

er jeg 
nU

 nå’t 
Op

 på en... /                                 (1) 
                                                                (hæver øjenbryn i undren/usikkerhed) 
                     . 
                     . 

                     .                                  . 

 

 
 

Skifter vægt til h. 
ben. 
 
 
Venstre arm 
holder fortsat om 
livet 

    

22 
   
  ooO 
    oO 
  ooOo 

 
 
Normal 
kraft, 
sikkerhed  

/............................................................................\ 
/.............................................................................\ 
/.........................\ /.................\ /............................\ 
 o      o           O      o        O         o     o        O    o 

er jeg 
nU

 nå’t 
Op

 på en tIIm’                          + 
                    . 

                    . 
                    .                                                 . 

 

 

    

23 
 

  ooOo 
    oOo 

 
 
 
Usikkerhed 

       /.......................................................................\ 
       /.......................................................................\ 
       /..........................................\ /..........................\ 
              o       o      O          o         o         O      o 

/...hvis jeg 
Ik’ bli’r for

stYrret 
                           . 
                           . 

                           .                                       . 
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24 
 

 oooO 
      oOo 

 
 
Ny 
sikkerhed 

/.............................................................\ 
/.............................................................\ 
/............................................\   /............\ 
  o         o        o         O               o  O  o 

jeg sidder 
HELT

 al E
n’
             

                                *                 

                    .        
                    .                          

                    .                                . 

 

 

    

25 
  
  oOo 
  oOo 

Virker 
monotont 
måske pga. 
manglende 
pointering *, 
bærer 
fremad mod 
klimaks 

/.........................................................\ 
/.........................................................\ 
/........................\ /..............................\ 
    o        O     o      o     O            o 

med Uret forAn mig ..+                                               (1) 
                           . 
                           .  

                           .                                  .                    

            

 
 
 
 

Kroppen helt i ro 

    

26 
 

 ooOo 
     O 

 
 
Monotoni 

/.................................................\ 
/.................................................\ 
/.......................................\ /.......\ 
      o     o      O            o      O 

breder Ar
m
’ne Ud 

mezzo piano 
                  .          
                  .                             

                  .                                     . 

 

 

    

27 
 

    O 
  oO 

 
 
Som rytmisk 
monotoni 

/............................................\ 
/............................................\ 
/............... ..\ /.......................\ 
     O                 o         O 

GANG
 på GAng 

Forte *        
            .  

            . 

            .                                   . 

 

 

    

28 
 
 

  ooO 

    oOo 

 
Overdreven 
”sikkerhed” 
i  tonalitet 
(meget 
bevidst 
antydning)  

/..........................................................\ 
/..........................................................\ 
/...................................\ /...................\ 
     o        o               O     o      O  o 

deer ik’ 
spOr

 i vEjen 
                      næserynken 

                           * 

          
                     mezzo forte     
                            . 

                            . 

                            .                                      . 
 

 
 
 

Kroppen 
begynder 
vægtskifte mod 
venstre ben sidst 
i linjen 
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29 
 
 

  oOo 
    O 

 /...................................................\ 
/...................................................\ 
/..................................\  /.............\ 
   o          O             o         O 

jeeg 
Eg’nt

lig bEdst 
    *                                                                 

                        . 
                        . 

                        .                                          .                               
 

 

    

30 
 
 
  ooO 
    oOo 
 

 /..............................................\ 
/.............................................\ 
/.........................\  /...............\ 
    o         o              O        o  O    o 

når je-g hElt alEn’  
 piano            
                            . 

                            .                                   

                            .                                    . 

 

 
”Fører” teksten 
med øjnene til 
læreren, som 
”overlevering” 
mens han lukker 
digtet i kadencen.  

 
Se evt. side 193 for en komparativ analyse af de to fremførelser. Lige her finder jeg det 
nødvendigt at fastholde progressionen i dialogen lige omkring denne fremførelse. I den sidste 
del af klassedialogen kommer vi ind og forhandler lydlige og fortolkningsmæssige dele, da vil 
analysen af fremførelserne falde mere naturligt. 
 
Tilbage til dialogen: 

T74-93. Hvorfra kommer nye redskaber? 

Som nævnt går jeg ud af lokalet senere med vished om at her var sket noget afgørende. I 
begyndelsen mente jeg at de to forskellige fremførelser vitterlig havde vist eleverne forskellen 
på to tolkninger, to jeg’er i teksttolkning. Da jeg derimod senere så filmene igennem, forekom 
det mig at klassen slet ikke tolkede og lyttede til fremførelserne, men alene tolkede læreren og 
lærerens reaktioner. Efter mine detalje-analyser af disse samtaler hælder jeg nu til både-og, og 
jeg mener at begge sider af vores kommunikative redskaber er vigtige at anvende, både 
elevkompetencen i ’gæt hvad læreren tænker’ og så vores erfaring og lydhørhed i forhold til 
sproget.  
 Uomtvisteligt er det dog at en af enhederne for undersøgelsen er Lises omvending, eller 
rettere kovending, fra at håne David til at være den første der kommenterer hans fremførelse 
som ”DEjlig selvfed”: 
 

Jens sidder foroverbøjet, hen over sit papir med hånden ved munden i al den tid David 
fremfører. Han retter sig smilende op, da David afslutter og modtager bifald, og Jens læner sig 
tilbage igen som før, siddende på et bord med ryggen mod væggen, afslappet. Jan læner sig frem 
siddende på et bord og siger noget til Tania foran sig på en stol, mens de begge klapper ”let” under 
bifaldet for David. 

Efter oplæsningen bifald. Klasselærer mumler ”Super!”, flere retter sig op mens de 
klapper, især i hjørne D. Læreren smiler til David og ”modtager” fremførelsen, som hun får 
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overleveret af hans øjne. Læreren har nonchalant mine der imiterer hans præstation som overlegen 
(tydelige klap). 
 
74. Lærer: Inden jeg begynder at sige en hEl masse, så kunne det jo godt være at der var nogle 
kommentarer (vifter med papiret rundt mod alle i cirklen) (Søren og Lise markerer)... på både 
indhold og form?! Lise? (David står med smil og løftede øjenbryn, spændt på responsen) (Kalle og 
Svend markerer)  
75. Lise: DEjlig selvfed. 
76. Lærer: DEEjlig selvfed! (ler) (David ler, kaster hovedet lidt siden til og slapper lidt mere 
af)...Hvordn... (Kalle markerer ivrigere) Hvad er det der sker? Ka’ du høre...Ka’ du beskrive det? 
(henvender sig til Lise) (Tania og Carla markerer, Søren fortsat)  
77. Lise: Han lægger tryk, altså på de der, på de sætninger, altså, får dem til at stå meget klart hvor 
det handler om hvad hAn gør, (Tania og Carlas markering forsvinder) ...altsåån, jeg har Altid pr / 
JEG.. har Altid prøv’d at være go’, fordi der der JEG..man ku’ også såådn..(David modtager med 
smil bifaldsmimik (hævede øjenbryn og ”anerkendende” mundvige nedad) fra Niels) ...negligere 
det og så også bare såd’n syn’s ”jEg, meget lille,..”.(4) (Jens og Nikolaj og Torsten konfererer kort, 
smiler lidt)  
 
Lises ændrede syn på Davids beskrivelse af jeg’et er tydelig. At hun taler på flere elevers vegne 
tør jeg også konkludere, for ingen andre end David kunne før hans oplæsning høre hvor det 
handler om hvad hAn gør, ...altsåån, jeg har Altid, JEG.. har Altid prøvet at være go’ som Lise nu 
gengiver fremførelsen i centripetal retning, tale om jeg’et i fremførelsen, der er genstanden 
her. For Lises vedkommende ér her foregået et markant skift, både i forhold til 
teksttolkningen, som hun tydeligvis ikke havde indset før (Håhr), óg i forhold til at kunne høre 
det i betoningerne - og dog...kan hun, med hensyn til det sidste, for hun giver ikke præcise 
lydlige gengivelser? Hun gengiver derimod tolkningen af de lydlige eksempler, man kunne 
beskrive det hun gør som at gengive de molare enheder:  
 
77. Lise: Han lægger tryk, altså på de der, på de sætninger, altså, får dem til at stå meget klart hvor 
det handler om hvad hAn gør, (Tania og Carlas markering forsvinder) ...altsåån, jeg har Altid pr / 
JEG.. har Altid prøv’d at være go’,  , 
 
men det er Svend der lige efter præciserer hvordan David gør det: 
 
82. Svend: Altså det var også.. du brugte det også såd’n lissom:... græde ud ved MIN skjorte, ik’ 
(Lærer nikker lidt og smiler) (Kalles markering forsvinder) altsådu..lissom lagde tryk på at deet 
deeet dig der lissom er i centrum, og så syns jeg altså sådan som...je..jeg ved ik’.. det var nok....det 
måske bare mig ik’eller såd’n nogetmen...på et tidspunkt der si’r der står der at...at øh...at nu har 
han øvet sig, nuu han kommet op på en HEL tiim ...og der var lissom om, at jeg ku’ se lidt på dig 
men jeg vil’ godt ha haft at du såd’n virkede mere glad, såd’n stOlt: Jeeg kommet op på en hEl 
tim’...fandme så. (David ler åben, andre smiler og lever med) (Jens konfererer smilende med 
Nikolaj igen) Så, nu har du virket helt nedtrykt og folk er bare efter dig og ”døøii og eller d.., jeg 
ka’ ik en skid”, eller et eller andet, og så lige pludselig:”nu er jeg kommet op på en hEl time!”. 
(1)..Men ellers så: ...Det var godt! (mumle-leen i klassen) (4) 
83. David:...(nikker og smiler) Tak. 
 
Svend bruger argumenterne fra den lydlige detalje, præcise molekulare enheder i gengivelse,  
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græde ud ved MIN skjorte, ik’ til at give mening på det overordnede tekstniveau, han 
sammenkobler tolkning af jeg’et, selvfed, en kobling han nåede til via Davids tilkendegivelser, 
med lyden af ”MIN skjOrte”, dvs. at Svend her kan anvende redskabet betoning han just har 
lært om, den auditive detalje. Nu kobler han endvidere med Davids teksttolkning, som han er 
enig i, for hvad der lydligt kunne understøtte tolkningen yderligere:  
men jeg vil’ godt ha haft at du såd’n virkede mere glad, såd’n stOlt: Jeeg kommet op på en hEl 
tim’...fandme så. 
Som kreativ tilhører argumenterer han nu for hvor fremførelsen kan komme endnu bedre i 
overensstemmelse med Davids teksttolkning, ”gestures of the poem as gestures of the 
performer”. Han kobler nytilegnet teori om rytme og tryk med menneske i udtryk for at forme 
et eksakt æstetisk udtryk. Svend viser i T101 også styrke i at kunne formulere hvordan Kalles 
stemmebrug virker i forhold til Davids: 
 
100. Svend: Ja, øhm, arh jeg vil nu sige at jeg ku... jeg vil sige, Kalle den den gik mere igennem 
med den der mørke, sprøde, sexede stemme (overdøves af latter fra klassen) (Carolines markering 
forsvinder) [...] men men den bragede (hvisken i rummet: Søren-Josefine-Mai og hos Jens-Nikolaj) 
bare igennem, man ku jo..altså.. der var meget stærk vokal syn’s jeg ogs’...øh... og det gik så 
langsom så...altså  [ ...] så..tilp....tilpas langsomt at man ku’ følge med i det hele,  [...]  hvor at med 
med med Davids, det var såd’n, jeg syn’s det var lidt mere nervøst,og lidt mere sådn’,  det sku’ gå 
lidt stærkt øh og.. komme igennem det, deet men.., [...] Altså det var / det virkede på en anden måde 
i hvert fald. 
 
Her er Svend ikke lige så præcis som i T82, alligevel får han skelnet og beskrevet hvor Kalles 
”kraft” ligger, i den sexede og sprøde stemme og netop ikke ved stemmestyrke som vi diskuterer på 
dette senere tidspunkt. Svend viser altså et vældigt potentiale i gehør og anelse (kunstfag) 
(Nielsen), i ”off-conscious functioning”, ikke-kognitiv men netop intuitiv og umiddelbar 
(Berleant) tilgang. Han bruger flittigt af det ny håndværk (s.20) og kan formulere og vise lyd 
og observation for sine kammerater. 
  
Fra undervisningen forinden denne casetime ved Lise, som Svend, også hvordan man kan lægge 
tryk for at understrege meningen. Men hun formulerer sig i forhold til fremførelsens jegs 
molare hensigter. En lige så afgørende forståelse og kobling af mening og lyd, men hun er bare 
ikke på samme detaljeringsniveau som Svend. Det er fuldstændigt afgørende at elevernes 
forskelligartede kompentencer kan få lyd og udtryk i denne undervisningsform, de hjælper 
hinanden til større lydhørhed og observans. Derfor skal tekster have lyd. 
 Om det er lærerviden Lise gengiver i T77 i højere grad end at hun faktisk kan høre 
præcist hvad David gør, er svært at afgøre. Og det skal understreges: de fleste i lokalet kan 
høre på Lises niveau, som det fremgår af den senere fælles undersøgelse af de lydlige forskelle 
mellem de to fremførelser (s.226 ff). Det er uhyre svært at forklare hvad det er vi hører, 
selvom vi kan blive enige om fortolkningen. Jeg vil hævde at gehøret kommer med træningen, 
så mere af denne slags lytte-arbejde ville øge vores fælles sansning og evne til at beskrive som 
Svend, bl.a. ved hjælp videnskabeliggørelsen og digitaliserings-arbejdet med transskriptionen. 
Fremførelseudskriften af Davids fremførelse og min senere analyse peger på at det er ganske 
fintmaskede detaljer vi er efter her.  
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 Med andre ord: Det her er virkelig svært stof, og alligevel taler klassen om det! Vi ved 
hvad vi taler om, vi har vores analoge sprogerfaring at forstå med - med træning kan vi øge 
vidensniveauet betragteligt, med træning af både kropsudøvelse og stemme-udførelse og med 
digitalisering af resultatet vha. transskriptionsarbejde kan vi opnå en højere grad af bevidsthed 
om vores kommunikative og sproglige repertoire. 
 Det er interessant hvilken viden og hvilke kompetencer Lise bruger lige her i sin 
kovending i forhold til hvad jeg bilder mig ind at kunne udrette med denne type undervisning, 
derfor sætter jeg hende under lup igen. 
 Hvis det er lærerviden hun nu gengiver for at feje sin tidligere hån til side, så er det 
mere udtryk for situationsfornemmelse og føjen sig under en anden teksttolkning som læreren 
allerede før fremførelsen lagde op til med T62: 
 
62. Lærer (nikker og kigger i papiret): Der er / der er et problem med det der med selvfed (peger på 
David med sit papir), sådan har jeg det nemlig også... for øh...for hvad skal han i virkeligh.. gøre 
ved det, andet end at sige dEt, som dU lægger tryk på (peger på Kalle) ”slå nu Arm’ne Ud”, og det 
var der også nogen der kommenterede, altså, det sAgde du virk’lig godt ik’. Slå nu Arm’ne 
Ud!...(store armbevægelser laver rullende figur ved siden af hofterne to gange og munden åben med 
overdreven forventning om lyd, uden lyd) ........og så sker der ikke mEr’! (gentager to gange lille 
bydende/inviterende bevægelse foran mave)...!...så kOmmer den ikke længere! 
  
Digtet viser ingen udvikling i forhold til at jeg’et faktisk kommer videre og bliver god og 
hjælpsom. Lærerens rullende cirkler foran maven forsøger gestisk at beskrive undgængerens 
træden vande i forhold til ansvar og initiativ. Lise forandrer position fra uenig til enig med 
David. Det kan være udtryk for en instrumentaliseret gengivelse af det hun har hørt læreren 
sige, men så må man konstatere at hun har hørt efter når hun bevæger sig til at kunne beskrive 
at David lægger tryk på de sætninger hvor genstanden bliver jeg’ets egen indsats mere end 
godheden, der fremhæves i Davids fremførelse.  
 Desværre tror jeg hun kæmper på flere fronter på én gang: hun er ude i langt sværere 
processer end at forstå tekst her. Hun slås for status og anerkendelse, om det er lærerens eller i 
højere grad klassens anerkendelse, kan jeg ikke konkludere på, men hun arbejder hårdt på 
sagen. Og hun kæmper måske ikke uden grund, selvom det kan se ud som om hun kun gør det 
hele værre hele tiden. Som udenforstående bed Tina allerede i situationen mærke i forskellen 
på hvordan David modtager Lises kritik/forslag til forbedringer i forhold til hvordan han 
modtager Svends. Først Svends: 
 
82. Svend: Altså det var også.. du brugte det også såd’n lissom:... græde ud ved MIN skjorte, ik’ 
(Lærer nikker lidt og smiler) (Kalles markering forsvinder) altsådu..lissom lagde tryk på at deet 
deeet dig der lissom er i centrum, og så syns jeg altså sådan som...je..jeg ved ik’.. det var nok....det 
måske bare mig ik’eller såd’n nogetmen...på et tidspunkt der si’r der står der at...at øh...at nu har 
han øvet sig, nuu han kommet op på en HEL tiim ...og der var lissom om, at jeg ku’ se lidt på dig 
men jeg vil’ godt ha haft at du såd’n virkede mere glad, såd’n stOlt: Jeeg kommet op på en hEl 
tim’...fandme så.” (David ler åben, andre smiler og lever med) (Jens konfererer smilende med 
Nikolaj igen) Så, nu har du virket helt nedtrykt og folk er bare efter dig og ”døøii og eller d.., jeg 
ka’ ik en skid”, eller et eller andet, og så lige pludselig:”nu er jeg kommet op på en hEl time!”. 
(1)..Men ellers så: ...Det var godt! (mumle-leen i klassen) (4) 
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83. David:...(nikker og smiler) Tak. 
 
Svend er morsom og nævner en klar tekstlig pointe til at forbedre fremførelsen, og han roser 
samtidig både lige før og efter sit ændringsforslag. David er tydeligvis forlegen over rosen og 
siger stille og smilende ”tak” til Svend. Lise formulering modtages ikke så åbent af David: 
 
87. Lise: og men, det var bare øh, jeg lagde ogs’ mærke til Så jeg ik’ bli’r forstyr / styrret, øh, jeg 
tror det kom ..lige efter den der HEl time, så du.. lagde ik’ så meget i den, men du måtte godt have 
været lidt..irriteret (2) 
88. David: (Hæver overrasket øjenbryn og læner hovedet på skrå) Jarh, men jeg har jo ik’ lige øvet.. 
(Lise: nejnej, nej, nej..).. mig på o-og ///... (kigger på papiret i sin hånd og afbrydes af lærer) 
89. Lærer: Hvordan?..Prøv/ prøv og gi’ et forsl..jeg tror ik’ jeg er helt med?.. 
90. Lise: Den der: Er jeg nu nået op på en hEl tim’, så mister han lidt, lissom, så havde han brugt 
meget energi på dEn (David udveksler blikke med hjørnet D) og så kom han ik’ rigtig noget i den 
der: Hvis jeg ik’ bli’r forstyrret, den ku’ godt ha’ lydt mere såd’n,... irriteret.  (2) 
91. Lærer (nikker langsomt mod papiret): Det fortæller noget om at deet rigtig rigtig vigtigt at man 
har øvet såd’n en tekst, ik, at at man har..både sat tegn for sig selv, (peger i papir med ”streg”) så 
man ved hvor det er at man skal samle kræfter, og man ved..ogma..og så man ved (arm stor 
bevægelse i igangsættende bølge) hvor det er at man kommer med ny energi, ik’ 
92. Lise: Jaja 
 
David reagerer i T88 som om han synes Lise stiller for høje krav, men kravene er ikke så meget 
højere end dem Svend stillede. Dels er problemet nok helt personligt: Lise og David 
respekterer ikke hinanden. Men forskellen ligger endvidere i at Lise stiller forslag til et af de 
steder i Davids fremførelse hvor han er tydeligt usikker (se transskription af Davids linje 23 
bilag 13). Lise kritiserer en svaghed i Davids fremførelse, hvorimod Svend stiller forslag til en 
yderligere forbedring af et af Davids tilsigtede virkemidler. Det er to meget forskellige ting. 
Arbejdsgrundlag i ”fejlfinding” må slet ikke kunne foregå i dette eksperimentarium, det fratager 
alle lysten til et sådant arbejde. Dette værksted skal foregå i tryghed med faglighed som fokus. 
Tina kan dog høre antydningen af dårlig kommunikation imellem de to, Lise er for upræcis og 
skal have en chance mere for det er ikke sundt for kommunikationen at David på den ene side 
udtrykker at han er urimeligt kritiseret, på den anden at Lise også reagerer defensivt: (Lise: 
nejnej, nej, nej). Lise må hellere stå til ansvar for at formulere sig bedre, og så at både David og 
læreren får tid til at optage hendes forslag som et arbejdsredskab og ikke som pertentlig kritik, 
Tina afbryder Davids forsvar i T89 og beder Lise om at uddybe. 
 Davids korte udveksling med hjørne D her, og Lises tidligere hån-udbrud fortæller om 
en pige der får en hård medfart fordi hun selv kæmper en kamp om anerkendelse og ikke kun 
fokuserer på det faglige arbejde. 
 Selvom det kun er én elev der har disse problemer med at formulere sig, at finde fejl i 
stedet for at støtte, at håne og alt i alt at bruge alt for mange ressourcer på at arbejde for 
anerkendelse i stedet for at arbejde med teksten, så peger det på, at det er meget vigtigt at 
formalisere denne respons-situation yderligere så der ikke er mulighed for at respondere med 
andet end forbedringer. Det vender jeg tilbage til i mit endelige forslag (s.235) 
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Lise viser dog med sin første kommentar til Davids fremførelse at hun forstår at dette 
klassearbejde handler om at få øje på de forskellige teksttolkninger der ligger i forskellige 
udtryk, og det mål er med Davids oplæsning og de efterfølgende responser helt sikkert nået i 
klassen: Dette handler om hvad vi gør med teksten, ikke om rigtigt og forkert. Det bliver 
tydeligere hvad tekstens omdrejningspunkt er når vi borer i detaljen.  
 Som nævnt mener jeg ikke at jeg kan tolke at det enten er pga. Davids fremførelse at 
klassen bedre kan høre tekstens modsatrettede stemme som kritik af en selvoptaget person, 
eller fordi at læreren erklærer sig enig med denne teksttolkning og udlægger den i T62. Jeg 
mener det skyldes både-og: 
 
62. Lærer (nikker og kigger i papiret): Der er / der er et problem med det der med selvfed (peger på 
David med sit papir), sådan har jeg det nemlig også... for øh...for hvad skal han i virkeligh.. gøre 
ved det, andet end at sige dEt, som dU lægger tryk på (peger på Kalle) slå nu Arm’ne Ud, og det var 
der også nogen der kommenterede, altså, det sAgde du virk’lig godt ik’... Slå nu Arm’ne Ud!...(store 
armbevægelser laver rullende figur ved siden af hofterne to gange og munden åben med overdreven 
forventning om lyd, uden lyd) ........og så sker der ikke mEr’! (gentager to gange lille 
bydende/inviterende bevægelse foran mave)...!...så kOmmer den ikke længere! ...Øøøøh...David! 
Inden ..... Altså, vi kan godt snakke indhold og tematik, vi kan også bare prøve at gØre det, er mit 
bud.... Ku’ du tænk’ dig at læse det op, det her digt, ... på den selvfede måde? 
 
Læreren erklærer sig tydeligt enig i Davids tolkning her. Læreren bliver på det 
observationsniveau som David er nået frem til i teksten, slå nu armene ud...og så sker der ikke mere, 
uden at lægge yderligere formuleringer til ang. tekstens parodi, men tolkningen af tekst-jeget 
som problematisk er nu erklæret, til brug for fremdriften i klassearbejdet. Lise er stadig ikke 
overbevist ved Davids forklaring alene i T58, hun grynter opgivende efter T58: 
 
57. Lærer: SElvmedlidende?...(kigger i papir og kigger kort på David) (Lises arm lander ”tungt” i 
skødet som om ”nu er målet fuldt”) 
58. David: Jarh, altså..deet sådan lidt...”jeg prøver..og jeg gør hvad jeg kan (Caroline markerer) 
men øh, det går sgu ikke rigtig og så videre, stakkels mig, fordi jeg ikke kan være go’, selvom jeg 
godt vil være det.”   ... Det synes jeg er sådan lidt... (Lærer nikker neutralt og kigger efter reaktioner 
i form af fingre) (Lise, mere stille: Hrrhh) 
 
Lise har tydelig afvisning af Davids tolkning, men hun er i stand til at gengive molare enheder i 
Davids fremførelse. Hun overbevises så at sige af både en autoritativ stemme, lærerens 
udlægning, og af det indre overbevisende ord i og med at hun kan forklare hvad David gør i de 
molare enheder. 
 Når jeg tror at begge dele spiller ind, både lærerens udlægning og Davids fremførelse, 
mener jeg det skyldes selve progressionen her, Davids overordnede tolkning og indførelse af 
den dramatiske analyse i en og samme bevægelse: Personen er lidt selvfed og selvmedlidende. 
Ordvalget og denne overordnede forståelse af teksten forholder den efterfølgende dialog sig til 
og anlægger som forklaringsstrategi, som jeg vil vise. Men først en afklaring af et andet 
parameter: Hvordan kan David vide hvad han skal gøre nu? Hvordan ’gør’ man selvfed? Da han 
tager ordet første gang ved han at han har ret, han ér overbevist. Han kan udføre men ikke 
forklare så meget om dette tekstjeg, og han kan imitere jeg’et, han gør det både i T58 og i sin 
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fremførelse. Han har erkendt en tolkning, men der er stadig en masse at se og høre før han, 
som videnskabsfaget kræver, kan videreudvikle og begrebssætte intellektuelt hvad han har 
erkendt. Han ved at han i forhold til udsigelsen ”selvfedme” nu skal udføre molekulare enheder 
i lydlig detalje.  

 
Én mulighed for at bemægtige sig og i en særlig forstand at ”forstå” noget i det vældige 
univers, som ligger uden for vor intellektuelle, verbale erkende-mulighed, er at give det et 
kunstnerisk udtryk. Et digt, et billede, et stykke musik, et bevægelsesforløb. D.v.s. at erkende 
og udtrykke det non-verbalt i en form, en struktur. 

Nielsen kap.1, side 21 i indeværende 
 
pointerede Nielsen i mit indledende kapitel. Det er i de gestiske- og parasproglige analoge 
modaliteter at David søger sine argumenter og virker på de andre elever. David er i stand til at 
give denne intention Udtryk i højere grad end han kan Begrebsætte, og han har stor tiltro til sin 
viden om denne relationelle kommunikation. Som Bateson siger: dette kommunikerende sprog 
er primært, langt forud for det digitale sprog. 
 Med Hans Günther Bastian spørger jeg som i kap. 1: Hvorfor overhovedet skelne 
mellem kompetencegivende fag på den ene side og musiske, eller æstetiske eller kreative fag på 
den anden. Alt for meget peger i retning af at det hele hænger sammen, at vi kun kan opleve og 
udvikle os fuldgyldigt hvis vi giver os tid til at få alle hjørner af mennesket med. Det gælder 
også i forhold til at få kroppen inddraget i den almindelige undervisning, erfaringsopbygning og 
dannelse i skolen. Musikken skal fremføres for at kunne perciperes, siger Nielsen. Det samme 
skal digte og andre kunstneriske tekster. Den æstetiske oplevelse og den æstetiske erfaring er i 
høj grad en kropslig og perciperet erfaring, og vi må tage kunsten på os kropsligt, træde ind i 
dens rum og sansning for at forstå hvor meget vi forstår (s.19). 
 David tager noget på sig, en anelse som han håber at kunne formidle. Og heldigvis 
fylder en nervøsitet rummet: hvad vil han gøre? kan han klare det? kan vi høre det han gør? kan 
vi (og især Tina) kommentere på det? Vennerne omkring Davids hjørne (D) støtter ham, giver 
ham ret både før og efter fremførelsen og melder tilbage på hans fremførelse hurtigt (se 
parenteserne i T60 og T82). Man er meget aktivt deltagende. William og Jens begynder 
pludselig at drøfte teksten ( T66), og Jens agerer decideret nervøst på Davids udfordring: Mens 
David læser læner han sig ind over sit papir med hånden ved munden, gemmer sig, og ånder 
tydeligt lettet op og læner sig smilende og afslappet tilbage igen da David er færdig. 
 David bruger nu sin analoge erfaring, ubevidst beredskab for hvordan man kan lyde 
selvfed. Han forsøger og lykkes én gang med den nu tillærte viden om det digitale sprogs 
ydelse til tryk på stavelser og ord der har semantisk vægt, men som man kan se af 
transskriptionen af hans fremførelse, så er det kun én gang, MIN skjorte, at han lykkes med den 
strategi. De øvrige redskaber er han sig ikke bevidst. David er sikker på sig selv og sin evne til 
at udføre sin fortolkning selvom han er stillet over for, digitalt set: en umulig opgave, for han 
kan ikke redegøre for superadressatens modsatrettede stemme i denne tekst, eller redegøre for 
den dramatiske analyse han med indførelsen af personen allerede deltager i, men han har aflyttet 
og kan udlægge lyden af superadressatens modsatrettede stemme, og han kan lyde som én der 
forsvarer sig mod uudtalte anklager fra modparten, dem der eventuel skulle tro andet end at 
denne undgænger gør sit bedste i relationen til andre mennesker.  
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 David viser at det bestemt ikke er det samme at præsentere (present) som at 
repræsentere (represent) (Bacon), han indgår nu i det æstetiske felt som performer, 
præsenterer kunsten, og dette gør han med opmærksomhed på ”the work of art”, kunst som 
proces i erfaringstilstand (Haugsted), kunst som erfaring (Nielsen og Berleant). Arbejdsformen 
i dette eksperimentarium er også trukket tydeligt op nu når læreren og resten af klassen deler 
ansvaret med ham og er lyttere af særlig karakter, og Geiger siger endvidere om den formede 
erfaring at den er ekspressiv handlen, re-embodying, og at vi skal udforske udtrykket simultant 
med indholdet. Tilhørerne i klassen er netop defineret som aktive medskabere som lytter efter 
kongruens mellem fortolkerens gestus og tekstens gestus.   
 David har indtaget rollen som jeg’et med en dialogisk stemme, mættet med 
modsatrettede fremmede ord, og han udlægger denne fortolkning på baggrund af en 
kommunikativ kreativitet. Han tager hvad han lige har hørt om tryk og rytme fra dage 
forinden, kobler det med progressionen de sidste ti-femten minutter og tilsætter sin egen 
tolkning af teksten. Ingen ved hvad han nu skal gøre, ingen læremester nødig, eller anvendelig: 
’Gæt hvad læreren tænker’ er slet ikke til stede i hans kreative praksis. David skal her honorere 
alt for mange krav på én gang, men han går ufortrødent i gang. For vi ved vi kan det 
relationelle sprog. 
 David gik desværre senere ud af gymnasiet. 
 
Med sin konsolidering i T93 og initiativ til andre observationer leder læreren arbejdet i andre 
retninger:  
 
93. Lærer: øøh, deet nemlig rigtig vigtigt, og deet derfor jeg faktis mener meget alvorligt at I skal 
øve dem derhjemme med at tale dem. Stil jer op foran spejlet og øv jer. (2)... Øøh..jeg jeg tænkte 
da.. efterhånden som du kom igennem linjerne / (peger på David) jeg synes det var knaldgodt læst, 
øh.. for det første..de der to ting, øhm..(2) du havde..(2) du havde.. go’e pauser, der var mere tempo 
end Kalles, (blyanten i luften peger på de omtalte og tiltalte, understøtter v. cirkelbevægelser 

”rytme”) du læste hurtigere, men så faldt du Ind  i din Egen rytme, ..og dar kom jeg til at tænk’ 
på, om det ikke i virkeligheden var (rejser sig fra stolen og tegner balancerende klitisk frase kurve i 
luften) at du lavede såd’n nærmest en TOp... på hvEr linje, netop med MIn skjorte, altså du havde 
såd’n mEget tydelige toppe (kropsvægt frem på højre ben der går frem fra side til side, og hænderne 
og benene ”trykker” i hver betoning m. kroppen) hver linje fik såd’n en (frem på et ben igen) liige et 
ekstra tryk på: at det var hEr, og det var (peger på den kamerausynlige Svend)  dU lagde mærke til 
at / der var nogen der lagde mærke til det (peger rundt) det var mIn, og det var jEg, og det var... 
hEl time, øh såd’n, Øhmm... og det gav en anden rytme end Kalles, altså deet simpelthen 
forskEllige oplæsninger...Hhar jeg ret?..Ka’ I høre det?(Flere sider fra: MMm, ja. Generel nikken 
og stille ja’er rundt omkring. Svend: ja, hvert fald)...Vil I øh, vil I udbygge noget mer’ af det jeg 
siger, har I flere ord for...hvOr det er, forskellen ligger. Jeg tænker på, hvis nogen af jer / nu synger 
I i kor, og hvis nogen af jer ved noget om stemmer, så kan I måske ogs’ fortælle lidt om 
klangforskellen..(Nina markerer) på de to oplæsninger (Jens stille: Arh, okay...!) (Tania markerer) 
...? ka’ I../ Si’r det jer noget...Nina! 
 
Hun foretager både en evaluering og en terminologisk fastlæggelse af at dette OGSÅ er 
håndværk, og at det er nødvendigt at øve sig, øve oplæsning, som svar på Lises kritik og forslag 
til ændring af Davids fremførelse.  
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 Det er bestemt en fejl at inddrage spejlet som led i øvelsen på dette niveau af 
udforskning af teksten (T93):...deet derfor jeg faktis mener meget alvorligt at I skal øve dem 
derhjemme med at tale dem. Stil jer op foran spejlet og øv jer. Med indeværende afhandlings nye 
viden om fremførelsesundervisning: udvikling i arbejdet af locus, som Bacon skriver: man skal 
se scenen for sig, placere den, projicere den i rummet mellem sig og tilhørerne (og altså blive 
fri af papiret), er det netop, som Bacon noterer (ss side 43) ikke vigtigt hvad man gør som 
fremfører, kun hvad man ser for sig. Altså er ethvert studie af egen gestik i et spejl kun med til 
at forvirre fremføreren og sætte dennes arbejde ud af experiental mode og over i performative 
mode hvilket ikke er befordrende for det æstetiske felt her. Ideen læreren her spiller ud, at øve 
sig foran spejlet, havde Tina fra undervisningen i mundtlig kommunikation, at holde tale for et 
passivt publikum, hvor det kan anvendes til at komme bort fra genkommende tics: taleren klør 
sig i koncentration og nervøsitet hele tiden på kinden, eller får jaskede, generte arme, eller går 
frem og tilbage med samme, evindelige, slæbende skridt. Sådanne tics kan være meget 
forstyrrende for tilhørerne, og når man som taler opnår et vist niveau, er det tid at øve tics’ne 
bort. På teater-skolen bliver eleverne opfordret til at studere holdninger og vænne sig til ”også” 
at imødegå spejlet som en del af læreprocessen som skuespiller. Men den mundtlige 
fremstilling og skuespillernes rolleindtag er begge fremstillende for det passive publikum, 
henholdsvis med og uden direkte henvendelse vel at mærke som anført (s.47), og altså i 
modsætning til tekst-fortolkeren ene-ansvarlig i performative mode. Den mundtlige 
tekstfortolkning som undervisningsmetode kan derimod kun foregå i erfaringstilstand, og her 
behøver vi ikke spejle men at øve at placere scenen som fælles forestilling.  
 Den anden del lærerens længere indlæg i T93 fortsætter med en kort tilbagevenden til 
ramme: giv to kommentarer i responsen til fremfører. Denne gang er det langt lettere at blive i 
det lydlige materiale som tolkning end det var for læreren ang. Kalles: Rammen er sat, det 
æstetiske felt oprettet, det er nok at fastslå ”at det var knaldgodt” og så gå videre ang. 
virkningerne, uden at hænge i ros om stemmeføring, vi kan få lov at koncentrere os om det 
egentlige, det er ros nok til David, at han faktisk formåede at udfylde den svære opgave. 
Læreren forsøger at konkretisere Davids rytmiske ”vers-linje læsning”. Tina spørger sig stadig 
om jeg virkelig kunne høre det der fremgår så tydeligt af transskriptionen. En transskription jeg 
først langt senere blev klog af. Mit redskab her i situationen til at opdage Davids fremførte 
”linje-toppe”, det gælder især slutningen af fremførelsen, er ikke kun øvelse med at lytte tryk, 
for i T93 er læreren ikke særlig auditivt konkret ang. Davids udtale, de molekulare enheder. 
Derimod tyder det på at læreren har mærket Davids skift i kropslige vægtretninger, kinetiske 
molekulare enheder, for det er dem læreren gengiver tydeligst som observationer, en del af 
den analoge iagttagelse. Læreren gengiver (i forhold til den senere transskription) mest 
nøjagtigt Davids pointer med hovedet og hans kropsrytme: (rejser sig fra stolen og tegner 
balancerende klitisk kurve i luften) at du lavede såd’n nærmest en TOp... på hvEr linje, netop med 
MIn skjorte, altså du havde såd’n mEget tydelige toppe (kropsvægt frem på højre ben der går frem 
fra side til side, og hænderne og benene ”trykker” i hver betoning m. kroppen) hver linje fik såd’n 
en (frem på et ben igen) liige et ekstra tryk på. 
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T93-98. Dialog-problematik  

Efter konsolidering i T93 initieres med et helt åbent spørgsmål, som Haugsted foreslår os: at 
stille autentiske spørgsmål til teksten. 
 Den sidste del af T93 er forsøg, ikke kun på autentisk spørgsmål, men et spørgsmål til 
fælles eksperimentarium. Læreren kender ikke svaret på spørgsmålet og behøver hjælp til 
undersøgelsen, og her er noget vi må prøve at opklare: klangforskellen (klangforskellen 
stemmeteknisk/ikke som verbale rim). Kan det være her vi skal lede? 
 Og straks efter melder næste problematik sig i kølvandet på den dialogiske tilgang: et 
meget åbent spørgsmål og et for lille sæt af terminologi i brug. I næste Tur foreslår Nina hvad 
forskellen er, udvekslingen mellem lærer og Nina forløber: 
 
94. Nina: Altså, Kalles øh oplæsning var meget mere såd’n stille og...altså  ..tilbagetrukket, ...og nu 
sku’ David så ogs’ virke lidt selvfed, det var lissom om at hans stemmeføring var mere kraftig og 
mere øh ..såd’n... (2) 
95. Lærer: Var han kraftigere? (mumlen i klassen. Svend: Det syn’s jeg ik’) 
96. Nina: Det sYn’s jeg.., på en måde at han var, i forhold til Kalle, altså jamen nu mener jeg 
såd’n...øh.. (Mai markerer) stemmeniveauet, ik’ altså  (Jane markerer)...Kl Kj Kalle han øh, han 
talt’ meget lavt, og David talt’ højere i forhold til...(Josefine markerer) 
97. Lærer: Her kommer nogle fingre. William. (Lærer har sænket toneleje)  
 
Nina beskriver med iagttagelser som ”Kalle mere tilbagetrukket”, ”Davids stemmeføring mere 
kraftig - for at virke selvfed”, på lærerens spørgsmål om han var kraftigere forsøger hun at 
uddybe, forklare sig med ”stemmeniveauet”, ”Kalles lavt”, Davids højt”. Lærerens påvirkning af 
klassens stillingtagen ved første spørgsmål, Var han kraftigere?,tolker jeg ikke som nævneværdig 
problematisk, for der er generel reaktion rundt omkring, klassen er ikke enig med Nina. Hvad 
jeg synes der er mere brug for at dvæle ved, er Ninas terminologi og lærerens anden og tredje 
respons der direkte devaluerer Ninas indlæg: Her kommer nogle fingre. William. (Lærer har 
sænket toneleje), det sænkede toneleje lyder som uenighed, manglende entusiasme. Senere 
gives direkte positiv respons og optag af T98, William: at klagende er et godt ord, og at 
læreren erklærer sig direkte enig med Svend i T100: (Lærer: Det synes jeg ogs’ er rigtigt, den var 
kraftigere. Her stiger lærerens toneleje betragteligt, hun smiler og sætter sig igen. 
 Problemet overordnet med den pågældende lærer-Evaluering er at selvom læreren nu 
har spurgt om hjælp til at komme nærmere en beskrivelse af klangforskellen, at selvom 
”eksperimentarium” er lagt åben for indlæg om en problematik ingen kender svaret på, så 
indtager læreren alligevel autoriteten som IRE-lærerrollen kunne have foreskrevet: evaluerer 
elevindlæg som korrekt eller forkert svar, selvom hun forsøger ”bare” at have en holdning til 
ideerne på lige fod med resten af klassen: ”Det synes jeg også er rigtigt”. Læreren indtager to 
positioner her. 
 Nina forsøger sig ikke igen efter den opposition. 
 Lærerpositionens indtagelse af dette både-og, både autoritet og menigt medlem af 
eksperimentarium er meget lidt befordrende for den tillid klasseværelset skal opbygge i dette 
eksperimentarium, og det selvværd en elev gerne skulle bygge op ved at få ”stemme”. Olga 
Dysthe spørger tilbage i midten af 90’erne om det er ”mulig for læreren å forene rolla som 
evalueringsinstans med rolla som dialogpartner” (her citeret efter sammendragsartikel (Boelt et 
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al.1998:42-43). Hvad gør vi med elevsvar vi finder, er direkte ukorrekte? Lige så afgørende er 
det værd at vende tilbage til Ninas indlæg, for problematikken opstår pga. manglende begreber 
og terminologi. Vi er først ved at opfinde terminologien. Mener Nina ”kraftigere”, eller kan 
det tænkes at hun mangler ord for Davids ”tydeligere tolkning”. Min ide med at lade 
klasseværelsets dialog være et fælles inspirationsprojekt og udviklingsarbejde, var jo netop at 
opfinde og definere fælles hvad vi har brug for. Ninas indlæg er det første, hun har ikke 
begreberne til rådighed endnu, hun får heller ikke hjælp her, og hendes indlæg bliver ikke 
”parkeret” til senere eftterforskning.  
 Lærerens ”træghed” ses her som i eksemplet med elever der flere gange gentager at 
Kalles lange pause forekom ved som at holde vejret (s.172), og videofilmen fortæller også om 
lærerens nervøsitet her: Hun rejser sig under sit lange indlæg i T93 om Davids tryktoppe, og 
hun smiler og ler lettet da beskrivelserne af Kalles ”kraftige, sexede stemme” (Svend i T100) er 
sammenlignet med fornemmelsen med Davids ”klagende” stemmeføring (William T98) som 
hun er mere enig i:  
 
98. William: Jeg syn’s at øhm Davids oplæsning den var hva hedder det ..åh, den var mere såd’n 
øhm...klagende-agtig (Caroline markerer) (Josefines markering forsvinder) på en måde ...(Lærer. 
Klagende?..deet et meget godt ord, ja) Ja, altså, det var lissom at.. ,ja, netop som altså selvfedså...” 
årh hvor er det synd om mig”, ik’,” synd for mig”. (1,5) 
99. Lærer: Og så kan man tænk’ over hvordan man er klagende ik’, fordi vi var jo ik’ i tvivl, vel! 
(småler og ser på David) (Mais markering forsvinder)...på at du var klagende.(1,5) Svend? (kan 
ikke angive hvornår Svend har markeret) 
100. Svend: Ja, øhm, arh jeg vil nu sige at jeg ku... jeg vil sige, Kalle den den gik mere igennem 
med den der mørke, sprøde, sexede stemme (overdøves af latter fra klassen) (Carolines markering 
forsvinder) (Lærer: Det synes jeg ogs’ er rigtigt, den var kraftigere, (smiler og sætter sig ned igen 
på Davids plads) (nu kan man skimte Astrids markering) (uuUrh-udråb fra en i rummet) (Kalle ler 
højt, David smiler let) men men den bragede (hvisken i rummet: Søren-Josefine-Mai og hos Jens-
Nikolaj) bare igennem, man ku jo..altså.. der var meget stærk vokal syn’s jeg ogs’...øh... og det gik 
så langsom så...altså..(Nina vender sig smilende mod Josefine, og de har et par udvekslinger) 
så..tilp....tilpas langsomt at man ku’ følge med i det hele, (Carla vender sig og lytter med på Nina-
Josefine-udveksling. smiler) hvor at med med med Davids, det var såd’n, jeg syn’s det var lidt mere 
nervøst,og lidt mere sådn’,  det sku’ gå lidt stærkt øh og.. komme igennem det, deet men.., (David 
ler lidt genert, stadig stående på ”fremførerpladsen” og kommenterer med en hånd for munden (kan 
ikke høres)) Altså det var / det virkede på en anden måde i hvert fald. 
 
Så sætter læreren sig igen. Mens hendes veksling med Nina foregår, står hun derimod helt 
fremme på tæerne og lytter anspændt. Med andre ord: det er svært at holde alle veje åbne i 
den ”autentiske dialogform”, så svært at læreren er nødt til at overtage både den direkte styring 
af indlæggene, som den indirekte - og der efterlades ikke meget autenticitet.  
 Eksperimentarium skal have energi og mod fra et værktøjslager der er tilstrækkeligt 
præcist formuleret, og eksperimentariet her tilstrækkelig håndværksterminologi. Nina er 
upræcis, mangler begreberne, det er eksperimentariums opgave at klarlægge den mangel og 
vende tilbage til Nina når vi (eksperimentariet) har opfundet flere begreber. Det afklares ikke 
om Nina ubevidst taler om ”tydelighed i mening” (som virker ”kraftfuldt” til sidst i Davids 
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fremførelse), og netop ikke taler om ”stemmeniveauet”, selvom det er den eneste betegnelse 
hun muligvis har til rådighed. Læreren her kan ikke være sikker på have forstået Nina.  
 Det er frygten for ikke at kunne styre retningen der får Tina til at agere IRE-evaluator 
på den plads hun lige har indbudt eleverne til at deltage i som en flerstemmig dialog, og det er 
et eksempel på udpræget pseudo-dialog. Læreren bremser Ninas ”stemme” ved sin tydelige 
uenighed, bruger for så vidt stadig indlægget til at spørge videre ind, men ikke uden klar 
tilkendegivelse af at hun er uenig. Uenigheden skulle have fulgt op af videre undersøgelse, og 
Ninas indlæg skulle have været tydeligt parkeret/noteret på tavlen evt., som i tilfældet med 
Caroline og tekstens tema om kvinderne: Arbejdet kan vende tilbage til indlæggene når vi er 
blevet klogere på begreberne og samle op på ”kvinder” og ”kraftig” stemme! Det skete ikke.   

T98-109. Forhandling af lydligt materiale og jeg-figur.  

Disse sidste Ture og elevernes forsøg på at forklare hvad det er de hører, viser at vi ikke har 
redskaber nok endnu at bearbejde disse auditive observationer. Forsøgene på beskrivelse viser 
hvor lidt videnskabeligt redskab der er lagt frem indtil videre. Af samme grund får mit projekt 
siden fokus på undersøgelse af teorierne om mundtlig fortolkning, for vi mangler noget her. 
Og af samme grund er det ekstra bemærkelsesværdigt at læreren giver udtryk for at Nina 
svarer ”forkert”. De efterfølgende elever har også vage og forvirrede eller sammenblandende 
argumenter i forklaringerne på hvad der foregår i de to tolkninger af ”jeg’et”, de er nok bare 
mere heldige i deres ordvalg. Nina kan høre noget, men kan ikke forklare det. 
 Det nye der sker i klassedialogisk perspektiv er at her begynder dialogen endelig at 
forme sig i polyfon retning, flere stemmer blander sig i længere taleture, og man bruger af 
forrige og tidligere formuleringer. 
 Efter dén lidt hurtige konstatering vil jeg koncentrere mig om analysen af det materiale 
samtalen drejer sig om og selv præsterer. Vi forhandler om formuleringer af de lydlige effekter 
vi mener at kunne høre i forhold til teksttolkningen: How does a literary work feel when it 
speaks? (s.46). 
 
98. William: Jeg syn’s at øhm Davids oplæsning den var hva hedder det ..åh, den var mere såd’n 
øhm...klagende-agtig (Caroline markerer) (Josefines markering forsvinder) på en måde ...(Lærer. 
Klagende?..deet et meget godt ord, ja) Ja, altså, det var lissom at.. ,ja, netop som altså selvfedså...” 
årh hvor er det synd om mig”, ik’,” synd for mig”. (1,5) 
99. Lærer: Og så kan man tænk’ over hvordan man er klagende ik’, fordi vi var jo ik’ i tvivl, vel! 
(småler og ser på David) (Mais markering forsvinder)...på at du var klagende.(1,5) Svend? (kan 
ikke angive hvornår Svend har markeret) 
100. Svend: Ja, øhm, arh jeg vil nu sige at jeg ku... jeg vil sige, Kalle den den gik mere igennem 
med den der mørke, sprøde, sexede stemme (overdøves af latter fra klassen) (Carolines markering 
forsvinder) (Lærer: Det synes jeg ogs’ er rigtigt, den var kraftigere, (smiler og sætter sig ned igen 
på Davids plads) (Astrid markerer) (uuUrh-udråb fra en i rummet) (Kalle ler højt, David smiler let) 
men men den bragede (hvisken i rummet: Søren-Josefine-Mai og hos Jens-Nikolaj) bare igennem, 
man ku jo..altså.. der var meget stærk vokal syn’s jeg ogs’...øh... og det gik så langsom 
så...altså..(Nina vender sig smilende mod Josefine, og de har et par udvekslinger) så..tilp....tilpas 
langsomt at man ku’ følge med i det hele, (Carla vender sig og lytter med på Nina-Josefine-
udveksling. smiler) hvor at med med med Davids, det var såd’n, jeg syn’s det var lidt mere 
nervøst,og lidt mere sådn’,  det sku’ gå lidt stærkt øh og.. komme igennem det, deet men.., (David 
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ler lidt genert, stadig stående på ”fremførerpladsen” og kommenterer med en hånd for munden (kan 
ikke høres)) Altså det var / det virkede på en anden måde i hvert fald. 
101. Lærer: Det virkede på en anden måde. Jeg ta’r lige to her....Astrid? 
102. Astrid (den talende er dækket af Lise): Jeg synes at at man kan høre forskellen på den måde 
såd’n de havde valgt at læse det op allerede i den første linje, eller faktisk bare kun i den første linje 
hvor Kalle han såd’n lissom siger det som om...:  

Jeg har Al
tìd

 prØv’d a vær’ gO’  som et standpunkt, og så kOmmer der noget mEr’ der forklArer 
hvor lIssom at, det hAr han altså, og så s / hvOr...David sagde 

jEg
har

 
Altid prøøv’d a vær’ gO’

   såd’n OverbevIsende som om: 

 ”I...  ska’Ik’ 
tro

 An
det

 om M
ig

, deet M
Ig

 der har prØv’d at være gO’ ”...-Agtig,” nu skal 
I
 hØ

re
 

hvor mE
get

 jeg lI
der

 for det ”, øh... (ler) altså jeg syn’s der / (utydelig kommentar i hjørne D) ... 
man kan høre det (Lærer: jeg synes du har ret)  i den første linje../  
103. Lærer: Jeg synes du har ret (kigger i sit papir og nikker) og det/ jeg synes det er utrOligt svært 
at tale om, men jeg synes deet rigtigt det du siger.. 
104. Astrid (ler genert): Det er svært at sige.. 
105. Lærer: Ja, deet mEget svært at beskrive, ik’, (Nina henvender sig kort til Josefine, Josefine 
ryster kort på hovedet) der var flere hænder, det ka’ være vi ka’ få noget hjælp herovrefra. Jane.. og 
Tania bagefter. 
106. Jane: Ja, øh.. da Kalle læst’ op, var det jo meget såd’n at han skulle fortælle (lav, rund, bred 
udadvendt håndbevægelse) om det her digt, og ”Nu skal I... nu skal I høre (højre hånd pointerer 

med opadvendt håndflade, kigger på Kalle) det her digt, jeg” / han har bare ret meget..øh.. kraftig 

stemme
, og det er meget såd’n..det går rent ind  (hænder opadvendte håndflader, ”leverer” fra 

brystkasse mod skødet) (1) Men hvor det ogs’ / ... du ska’ jo læs’ det op sådn’ lidt (kigger på David, 

venstre håndflade opad inviterer ham ind) ”altså Jeeg lidt selvfed, ik’ nu skal I høre jeeg bare 

pissegO”,
 ik’

 (hænderne i ro ved papiret i skødet) (David smiler og blir lidt genert) Og så er det 
jo klArt så kommer der ogs’ en lidt Anden stemmeføring på, (hænderne arbejder let pointerende på 
siderne v. skødet) men hvor det bli’r mere.. subjektivt, (håndpointe v. skødet begge hænder)) og 
deet meget såd’n: ”Nu deet mIn historie jeg fortæller” (begge pegefingre hurtig, rullende pegen 
mod ”sig selv” og ud og ned mod skødet, opadvendt håndflade, ’leverer historie fra brystkassen’),” 
nu skal I høre ik’,” (h. hånds fingre laver kronologi ud og i ”læseretning”) men hvor det andet 
såd’n... hvor han, hvor Kalle (højre hånd håndflade opadvendt mod Kalle) sku’ komme med såd’n 

budskab ik’, og det var d’” nu ska’ I bare høre” (begge hænder i langsom bevægelse indefra og ud, 
”udbreder”). Det er to forskellige slags” Nu skal I bare høre”. (ler lidt) 
107. Lærer: Ja, deet rIgtigt. (1,5) Tania? 
108. Tania: Jamm, d..deet ogs’ det samme..altså at Kalles stemme den var meget mere øh 
hvad..dybere (højre hånd fra mund og frem og ud rummer ”fylde”) synes jeg på en eller anden 
måde..og det blev lissom såd’n meget mer’ rigtig (fingre tegner citationstegn i luften og 
”op”)..digt..originalt..læst-op-fortælledigt, hvor øhm...(Lærer nikker og efterligner Tanias 

håndbevægelse med ”fylde fra mund og ud og frem: meget stor stemme m
mm

) hvor øh ..øh Davids 
det blev mere såd’n  øh..øh mere fortællende syn’s jeg ogs’ på en eller anden måde..ogs’ fordi det 
gik hurtigere, jeeg syn’s ik’ der var ik’ lig’ så mange (tommel- og pegefinger former målelig 
afstand mellem sig) pauser og ik’ lig’ så lange pauser heller (hurtig vandret udadgående 
bevægelse) nærmere.. mere, såd’n, skøjtede, mere over det (gentager bevægelse, tydelig ”plan 
overflade” tegnes med håndflade nedad). 
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(ikke flere markeringer, derimod gaben, træthed, kiggen på uret de sidste par minutter)   
109. Lærer: Ja, der var nOget der var hurtigere end andet... Jeg sidder og tænker, nu hvor jeg 
hører jer andre, så sidder jeg og tænker...og tror,.. det nærmeste jeg kan komme det, det er 
forskellen på øhm...(3) fremlæggelse.. (hånd bue udad foran brystet) og forsvar..,(hånd ”skærer” 
med håndkant vandret ind mod solar plexus)(1,5) Jeg tænker den måde du (peger på David og rejser 
sig), nærmest den måde du såd’n,..d.. / hElt nede i stemmeklangen...du såd’n, du vEd godt at du 
skal forsvare..(hoved, hals og overkrop trækkes tilbage med hånd afværgende foran brystet, i 
defensiv tilbagetrækning) ..duu faktisk ude på at forsvare dig nu, mod øh at nogen sku’ tro noget 
andet, ..hvor du... (hånd byder på Kalle med opadvendt håndflade)..øh har sådan en Åbenhed 

(hænder udadbevægelse fra mave) for verden, 
”Der er da ikke nogen der mistænker mig for 

an
det” 

(gentagende håndbevægelsen):” 
Jeg kommer jo bare og fremlægger her”

 (hænder udadgående 
cirkelbevægelse)... (øjenbryn løftes mod Kalle, mens næsten ’danse-præsentation’ kropsligt) og det 
ka’ man høør’/ og du sagde, Jane, (peger på Jane) faktisk, du lavede Om på din stemme.. da du 
gengir’ hvad David gør: Jamen, du har ogs’... (overkrop, hals og hoved viger tilbage igen, hånd 
afværger nedad v. mave) du sagde” såd’n lidt selvfed ik’”, og dar tænkt’ jeg: Deet fOr.../ Deet en 
forsvArende stemme, .. og det gi’r en anden klang, (henvendt til David) det gi’r en anden 
lukkethed..hvor dIn.. (henvendt til Kalle) er åben ... deet liiige (hænder ”blafrer” v.hoved) nu dEt, 
jeg tænker / deet det nærmest jeg kan komme på det, 
(3) og I må gerne kommentere mig næste gang (skifter langsomt plads med David, der sætter sig på 
sin plads igen)...  hvis I har nogle gode noter... (lærer stiller sig til rette i udgangspunktet i cirklen 
for oplæsningerne. (6)..... Vi kan godt nå en oplæsning mere, hvis der Er en person der tænker: Jeg 
tror sgu jeg har en anden udgave /en tredje (Jens og Nikolaj konfererer mere højlydt) udgave end 
de her to.. så ville det være rigtig godt at høre den med det samme..(2). Er der nogen der har sat 
nogle streger som er hElt anderledes end dem vi har hørt indtil nu?.. (2)..(Kalle taler til Tania)...s 
ku’ vi eventuelt snakke om hvad det (Torsten taler smilende til Nikolaj) sÅ er der sker ..(5)...ikke 
umiddelbart?...(3).. Nej?...(6) ... 
...Det var kun tO oplæsninger...men vi når nogle fler’, ad gangen, senere... Inden vi begynder å / vi 
er færdige nu.., inden vi begynder å skramle de her stole og alt muligt andet på plads, skal jeg husk’ 
at sige nogle ting:...For det første, så er det.. kanonfedt at være her (genert latter) (”imponeret” fløjt 
i lokalet)..I er ...sÅ go’e.. I øhm..er tankefulde, og I lever jer Ind i noget hvor I.. måske en gang 
imellem tænker..JA, OG.....!..(hænder udfolder) Så Er I der alligevel.. og..I er på, og I har 
kommentArer..og I er lyttende, og det er rigtig vigtigt at være lyttende altså specielt når det handler 
om hvor lægger man tryk og hvad for ...(utydeligt stof).. Det sku’ jeg bare lige af med...ØØh, den 
anden ting er (informationer om næste gang om stomp-øvelser og om musik- og bevægelseslærer 
Kirsten Juul Sørensens møde med klassen). 
 
Til slut evaluerer jeg de indkomne kommentarer på tolkningsniveau: En fremlæggende kontra en 
forsvarende stemme, og jeg brugte tid efterfølgende eksperimentundervisningen på at finde ud af 
om de to fremførere havde forskellig halsposition. At Kalle med sin ideal-læsning og kyndighed 
som sanger vha. friere luftstrøm og luftudnyttelse, virkelig har en anden gennemstrømning af 
luften gennem struben, over for en mere genert og uvant David, der også bevidst anlægger 
distanceret tilgang til jeg’et, bl.a. ved delvis aflukning af struben i halspositionen. Jeg kan ikke 
afgøre det vha. data. Det er kunstnerne (sangerne og skuespillerne) og deres håndværksviden 
der kan belære os her. Men via data kan jeg vise at det forsvar som vi hører David forme 
distance med, forhandles frem i klassedialogen som påvisninger af molare enheders hensigter i 
de enkelte dele af fremførelserne, udsprunget fra en tolkning som David har benævnt, selvfed. 
Det er udelukkende ved inspiration fra disse elevindlæg at læreren ender med at evaluere på 
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fremlæggende kontra forsvarende stemme. Da Tina spørger til elevernes erfaring med klanglig 
forskel, mellem Davids og Kalles fremførelser, er det grundet på en analog fornemmelse: her 
er noget her. Derfor foretager jeg nu en sammenlignende analyse af fremførelserne for at 
kunne beskrive de molekulare enheder. Derefter vender jeg tilbage til klassedialogens 
beskrivelser af hvordan Kalle og Davids fremførelser er forskellige. 

4.5. Analyse af fremførelses- transskriptioner 

(Fremførelsestransskriptionerne ligger endvidere som bilag 12 og 13).Udskriften af 
fremførelserne i en anvendelig transskription har været et uvurderligt vendepunkt for 
processen. Detaljeringsgraden vil og kan ikke andet end stå i tæt forhold til den der udfører 
transskriptionen. Tekstmageren kan ikke notere detaljer han eller hun ikke kan høre, så det er 
den enkelte, lærer som elev, der hver gang vælger detaljeringsgrad, form og tegn der giver 
mening for hver enkelt tekstmager og fremfører. Jeg forestiller mig ikke at den almindelige 
danskundervisning skal bruge meget tid på dette, men over tre gymnasieår blot at udvikle deres 
lydhørhed vha. arbejdet med noget der kunne minde om en transskription. Et begynderniveau 
kunne være at notere stavelsesantal og sætningstryk, oO-skandering. Essensen med 
transskriptionsarbejdet er træningen af beskrivelsesniveauerne, og at man er nødt til både at 
arbejde tæt sammen med andre, i fremførelsesseancer og diskussion, såvel som helt alene at 
udskrive evt. blot små dele af en fremførelse. At gymnasieeleven muligvis ikke når så langt med 
dette arbejde, ændrer ikke på at arbejdet med bevidst koncentreret lytning af såvel almindelig 
samtale som til mundtlig fremstilling, opførelser og fremførelser, her får et arbejdsredskab. 
 Hvor øvelser med transskriptionen til gengæld helst skal vinde indpas, er på både 
læreruddannelserne og universiteterne. Det er et nødvendigt træningsværktøj til at opøve 
lydhørhed, og jeg mener som sagt at bevidsthed om almene kommunikative redskaber såvel 
som sprogets æstetiske virkemidler er afgørende for vores udvikling som mennesker (jf.kap1). 
Derfor hører det også med til lærernes kompetencer. 
 Pointeres skal det endvidere at dette transskriberingsarbejde er et skøn over dele og 
delenes indbyrdes relationer. Her er ikke objektive data. Blot skal argumenterne give mening 
for andre, man er nødt til at kunne forklare og beskrive hvad man gør.  

Komparativ beskrivelse og tolkning af Kalle og Davids fremførelser 

Fremførelserne af digtets første del, vers 1-16. 

En afgørende forskel på de to unges fremførelser er Davids ganske korte, to-taktede linjer der i 
højere grad lukker om sig selv. Hans rytmiske enhed bliver således, især til slut i hans 
fremførelse, verslinjen. 
 Elevkommentarerne beskriver Davids fremførte jeg som én der skal forsvare sig mod 
mistanke for ikke at prøve ihærdigt nok at være et godt menneske.   
 Hvordan adskiller David og Kalles stemmebrug sig hinanden? Finn Stein Larsens term 
ang. de centrallyriske digte mener jeg er anvendelig til forståelse af Kalles sikre og klangfulde 
læsning, for det er i traditionen af den oprigtige og følsomme digter at Kalles fremførelse 
følger som skøn sang. Kalle har generelt mindre udsving i tonen end David, og det er 
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afgørende for at vi synes vi kan høre Kalle som ”renhjertet” fremlæggende, en taler der ikke 
”vil” så meget, over for en taler i Davids fremførelse som har en overtalende hensigt, en 
stemme der skal overbevise! 
 Den overbevisende stemme findes i de små tonale udsving som David laver. Se fx ved 
sammenligning af fremførelserne af tekstens vers 4. Her former Kalle først i fremførelseslinje 7 
(herefter: f.lin.7) et højere, men ensartet tonalt forløb: 

at 
gØre nOged for NOgen                     

selvom han besynderliggør denne i teksten visuelt indskudte linje ved at gå op i tone, mens 
Davids (sidst i f.lin.5): 

 a gør’   nnO
get

 for nOgen   går kort op, for straks at gå ned i en tretonetrappe, der ender på 
grundtoneniveau igen. Det gør David andre steder også. Se Davids f.lin. 7: 

 ...Ind vved 
Et
 ’ller Andet   og Davids f.lin.15, 24, 28 og 29 af helt samme slags, mens der 

er lidt længere mellem højeste og laveste tone når David former en ”træt” linje som f.lin.14: 

slå 
nu
 Arm’ne Ud   som i ”træthed” i udsigelsen er mage til 27:   

GANG
 på GAng . Trætheden 

formes i sammenhæng med det ekstra stærke tryk. 
  David bruger et mere varieret toneregister. Det får ham til at lyde dagligdags og profan: 
Han har en hensigt. Der er mange usikkerheder i Davids fremførelse, men han har også fået en 
sværere opgave end Kalle. Kalle former vellyd, og han er sikker og har øvet denne vellyd. 
Kalle må siges at være ovenud rytmisk afhængig, velformet og fokuseret, mere end semantisk 
bundet. Han luller os ind i en fast og sikker rytme, fireslagslinjer der rettes når det går galt (det 
vender jeg tilbage til), og han former sine intonationer så de passer skønt med digtets linjepar i 
helmeninger og underordninger. Han bygger en positiv og velmenende tonalitet ved snarere at 
gå op i tone, over for David der gerne går ned i tone i linjeenderne. Kalle runder af og tager 
højde for helmeninger. Kalles f.lin.23: 
breder A--rm’ne Ud gAng  ..på gAng   er to tekstlinjer (27+28) som Astrid omtaler s.172 
som dejlige, tekstens gang på gang lægger han som vuggende afrunding med let stemme.  
 Det er specielt for Davids fremførelse at han former ”bue-toppe” på hver linje, og han 
pointerer på sine betoninger med en lille ”hovedpointe”, trykker hage og hoved kort mod 
gulvet eller lidt sidelæns når han markerer tryk af relevans. Det er angivet under f.lin. i Davids 
fremførelsestransskription med en stjerne* når det forekommer. 

David anlægger fra begyndelsen et langt hurtigere tempo end Kalle, og han lader 
verslinjerne forholde sig til en to-slags tactus. 
 Han binder linjerne indadtil med én top, dvs. en opadgående og faldende bevægelse pr. 
linje, og rytmisk og semantisk hjælper han sine betoninger med hovedpointeren og af og til 
med øjenbrynene der hæver sig såvel som brynene rynkes lettere skeptisk. Han står uroligt og 
skifter vægt på benene, men det er ikke kun uro, det er også en rytmisk hjælp, så han kan falde 
til ro i læsningen. 
 David bruger ikke sin stemmes resonans og klangbund som Kalle, men ikke desto 
mindre taler han meget klart og tydeligt og ganske kraftigt. Det er mere uvant for ham at stå 
der i begyndelsen, men efter at have givet god og individuel form til begyndelsen, f.lin.1-10, 
efter lidt snublen i tekstens vers 11 og 12, falder han mere til ro og gør teksten til sin. Hans 
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krop slapper bedre af, og vers 15-21 får ro i oplæsningen. David japper lidt, især i 
begyndelsen, måske pga. nervøsitet (det bærer Kalle ikke præg af), og selvfølgelig pga. en 
tydelig anden attitude i præsentationen af digt-jeget, uden påtagethed eller forsøg på at spille 
en rolle. Han leder efter den selvfede tone. Han fremfører frie, ganske prosaiske vers, men han 
former trods alt også et rimelig fast tactus-slag. Han forvirres i hvert fald af linjer der ikke vil 
som han vil (det vender jeg tilbage til). Dvs. han har altså en fornemmelse af et taktslag, sit 
eget, og det bliver svært når det så ikke passer. 

David farer vild samme sted som Kalle i de overskydende linjer i relationen til 
linjeparene, men hans usikkerhed i f.lin. 9, 10 og 11, kunne tyde på mental overbelastning 
fordi han simpelthen på stående fod skal give sin selvfede udlægning og vil noget særligt med 
trykkene - han får lagt ekstra betoning på mIn SkjOrte i f.lin. 9, men det kræver så meget og er 
så svært at denne linjes omgivelser bliver usikre og f.lin. 10 og 11 er direkte forkert læst. Det 
viser hvilket arbejde han er ude i her, og at han gør en stor indsats for at klare det. 
 Jeg må konsekvent opgive at lytte mig til tactus de steder i fremførelse-udskriften, hvor 
David bliver i tvivl om teksten, og hvor han læser forkert tre gange. Det gælder f.lin. 9-12 og 
igen 19-24. Når han genfinder sikkerheden, genfinder han også det metriske niveau, har noget 
at læne sig til og holde kunstpauser i forhold til, og hans fremførelse opnår til sidst sikkerhed.  
  
Allerede ved første linje former Kalle det gentagende rytmiske element på niveauet af de 
klitiske fraser: ooOo/O / +/ooO, han slår brede Arm’ne ud i f.lin.10 sammen til denne figur 
også: ooOo/O. Faktisk er hans fastlægning af denne rytmiske figur /ooOo/ meget af grunden 
til fornemmelsen af ækvivalens og ro i hans oplæsning, for han anlægger den mange steder i 
teksten, også ud over tekstens kortlinjer hvor den er dominerende og grundlæggende. Kalle 
veksler let i den rytmiske grundfigur, frit mellem /ooOo/O og ooOoo/O ud over hvad 
teksten angiver, fx ændrer han i sin f.lin.10 og 14 fra ooOoo/O til ooOo/O. Her er altså en 
grundrytme med variationer for Kalle: Kalle har seksten ooOo - segmenter, David har fem. 
David har ikke så mange fordi han især i sin hurtige tale former schwa-assimilation, snupper de 
svage e’er, fonetisk /ə/ i sidstestavelsen, således i indledningerne i Davids f.lin. 3, 4, 5, 6, 7, 
8, altså i begyndelsen af sin fremførelse, måske bare pga. nervøsitet, for stavelserne udtales 
tydeligere senere i oplæsningen. Det kan være lidt uklart om det faktisk er det han gør, for 
hvor det er tydeligt efter lang vokal og ustemt konsonant, f.lin.7, Skaff’nOgen ..., så er det 
mere usikkert om det er det der foregår i Davids f.lin. 6:  

hold’(ə) frAkker, og f.lin.8: bre-d’(ə) Arm’ne efter sonorante (stemte, fyldige) konsonanter 
(Grønnum 2005:186 87). Jeg har aflyttet disse passager mange gange, og bestemte mig til kun 
at lytte til den rytme som fremføreren former, så vidt muligt. Davids hold’frakker bærer oOo 
- rytme i højere grad end ooOo. Dvs. om der i hvert enkelt tilfælde er bortfald af stavelse 
angiver jeg alene på stavelses-niveauet, oOo-skanderingen. 

Begge drenge former et bagudpegende ekstra tillæg på intonationsniveau i tekstens vers 
9, og lignende, efter at de har afsluttet vers 8 (Kalles f.lin. 9 og Davids f.lin.7), Kalle vha. pause, 
David uden egentlig pause, men vha. kadence og så en yderligere ændring ved at gå op i tonen: 

 
og lIgn’de

  . Her viser berettigelsen af de rytmiske lag sig: Jeg kan vise hvor segmenteringen 
foregår, og en skarp segmentering på højt niveau (både på klitisk, fonologisk og 
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intonationsniveau) former i udtrykket en pause, også selvom David ikke holder pause i 
temporal forstand. Altså, selv pauser er mange ting, og meget relationelt betinget.  

Kalles f.lin.9 holder sig inden for fire tactus-slag trods det at den er meget lang og får 
efterhængt og lIg’nde . Kalle gør altså plads til  og lig’nde  i sin takt, ikke i sin intonation, men 
i sine pulsslag, sin fireslagstactus, der spiller tæt sammen med fraseringen. David, noterer jeg, 
har fem pulsslag, han lader ikke det efterhængte få plads inden for takten, men lader det 
tydeligt blive for meget. Det er uordentligt, men måske lige præcis det der sammen med den 
lille pause inden og lign’de får den til at vokse semantisk og blive efterhængt, blive rytmisk for 
meget, fuldstændig som ikoniciteten også fortæller fra tekstens grafiske billede i antydende 
enjambements-nedfald, uden at der er tale om et enjambement. Når Kalle ordner sin tekst 
rytmisk, gives og lign’de ikke tilstrækkelig rytmisk indtryk som for meget og gives derfor 
heller ikke lige så stor semantisk pointering i meningen som absurd i mangel på etisk fordring 
når handlinger som at holde frakker og skaffe nogen ind ved det eller andet benyttes som eksempler 
på godhed.   

Fascinerende er Kalles f.lin.13: vel NOk en slags ge
NErt

 hed  
Meget af det der giver Kalle overskud som forførende oplæser, er hans pauser, han får her lige 
antydet at her er to fonologiske fraser ved at trykke grundigt på ”NOk”, og så rulle videre på 
bølgen af skæv forsinkelse i cyklisk bevægelse, ikke så tydelig synkopering, snarere bare en 
stille forsinkelse der præger linjen som en jeg’ets vage parentes. Man kan næsten få ondt af 
jeg’et her i Kalles udlægning. Et jeg som er oprigtig genert, det er vi jo mange der er! Det 
kender vi godt!  

Når David her over for i samme tekstlinje, Davids f.lin.12, har to betoninger i 
vEl

 nnOk 

, så smager han lidt mere på det tonalt hævede 
vEl

 og taler hurtigere, nu har vi ikke længere 
ondt af jeg’et. Tonen antyder en distancering, en kommentar snarere end oprigtig generthed. 
Det vender jeg tilbage til. 
 
Kalle tilføjer med sine f.linjer 12 og 14 en velformethed i sine linjepar ved tonalt at gå op i 
disse f.linjer, de bliver ikke ens eller rimer i fuld ækvivalens, men de danner ramme om 
f.lin.13: 
 

12 
 
 

ooOoòo 
    Oo, 
ooOoo 
    O 

 /..........................................................................................................................................................\ 
/..............................................................................\  /........................................................................\ 
/.......................................................\  /...................\  /.......................................................\  /.............\ 
     o          o        O      o       ò     o        O          o          o          o          O           o       o             O 

men når lEJlighèden ER der  bli’r jeg 
FUldstændig STIv       

(1) 
                            .                                                                             (lille panderynken )                
                            .                                                                                     . 

                            .                                         .                                           .                                        .                                        
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13 
 
    oO, 
oooOo 

Forsigtig, 
stille. 

             /...............................................................................\ 
              /....................\    /...................................................\ 
             /.....................\   /....................................................\ 
                o           O         o         o            o      O         o 

       vel NOk en slags ge
NErt

 hed                          (1)         
           piano   
. 

.                                                                       .  

.                                    .                                  .                                            .            

Løfter kortvarigt 
hovedet og står ved 
”sin generthed”. 
Linjen får præg af 
stille indskud/ 
parentes. 

    

14 
 

  oOo 
ooO 
ooOo 
    O 

 /........................................................................................................................\ 
/............................................................\    /......................................................\ 
/.............................\ /............................\    /.........................................\  /.........\     
   o           O       o     o      o          O              o      o        O             o        O 

jeg RUsker i mig SElv: 
slå nu AArm’ne Ud!

               
                    /                                                \ 
                                                                                     (panderynken/lille hovedsvirp) 
                . 

                . 

                .                                    .                .                                                  . 

 

 
Der findes mange muligheder for at skabe ækvivalens og ækvivalensforventning, dette er én af 
dem, og det betyder meget for udsigelsen at Kalle ordner digtet og dets tone og rytme så 
nydeligt for os. Med til ækvivalensen her hører Kalles byggeri af disse to f.linjers 12 og 14 
ensartede trykantal, fire, og den omtalte gennemgående rytmiske figur: ooOo/O der i 12 
varieres til ooOoo/O. Kalles opfordring når han former et kolon (der ikke har tekstligt forlæg) 
i sin f.lin.14 efterlader mening af monologisk opfordring til handling, en jeg-til-mig-selv-tale: 

jeg RUsker i mig SElv: 
slå nu AArm’ne Ud!

  
 Rytmisk former Kalle altså tre intonationer, f.lin.12+13+14 ud af fem vers i teksten: 
vers 12-16: 
 

men når lejligheden er der    
     blir jeg fuldstændig stiv    
      vel nok en slags generthed    
15  jeg rusker i mig selv     
      slå nu armene ud 
 
Forventningen om linjeparringen er anlagt af tekstens indledende linjer hvor de visuelt 
indrykkede linjer former sammenhængskraft to og to i underordnede adverbielle infinitiver der 
alle viser tilbage til samme hovedsætning, jeg er en hel hund efter: 
 

jeg er en hel hund efter    
    at gøre noget for nogen             
5     holde frakker      
  døre               
           pladser                               
       skaffe nogen ind ved et eller andet   
        og lignende                        
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10  brede armene ud     
     lade nogen græde ud ved min skjorte 
 
Kalle fortsætter denne linjeparring efter tekstens første men i tekstens vers 12, men når 
lejligheden er der og lader næste men i vers 17 indlede de næste par til hele intonationer. Han 
intonerer vers 17+18 
 
men det er svært at ofre sig    
      når nogen kigger på det 
 
som én intonation i hans f.lin.15: 

15 
 

oooO 
    oOoo    
    oOo 
      Oo 
      Oo 

 /......................................................................................................................................................\ 
/.........................................................................\   /....................................................................... \ 
/..........................................\  /...........................\   /...........................\ /.................\ /.....................\  
      o       o     o            O         o     O    o       o          o        O      o         O        o        O          o 

men d’eet svÆ
rt
 at Ofre sig når nOgen kIgger pÅ det     (1)                                                                                      

                                                                                                                                                     
                                  . 
                                  .                                                               . 
                                  .                                    .                          .                                             .                   

 
som igen kommer fra tekstens ikonicitet med indrykning, og parrer denne intonation rytmisk 
med vers 19+20: 
 så svært at være god 
20  i længere tid ad gangen 
 
til sin f.lin.16:  
 

16 
 

    oO 
oooO 
    
oOooò 
    oOo 

Linje 15 og 
16 former 
rytmisk 
gentagelse i 
intonation 

          /.........................................................................................................................................\              
          /.........................      /............................\             /.............................................................\                
          /........................\      /............................\             /...................................\ /.......................\ 
              o            O             o     o       o      O               o     O       o    o     ò       o      O         o 

       så svÆrt...at være gO’ .... i lÆngere tìd a gAngen       (1.5)  
                          mezzo-piano (kigger op til højre på publikum)                                                      
                                                                                         
          .                                                                                                                                       
          .                                                                              .                   
          .                                   .                                          .                                              . 

 
Så teksten har ordnet hans intonationer fra start og en allerede fungerende parret 
intonationsækvivalens tydeliggøres i hans fremførelse af teksten. 
  
Her over for har David for det første problemer med at læse disse verslinjer 12-16, det er ikke 
til at sige hvor rytmisk ækvivalent de samme fem tekstlinjer ville være formet hvis han havde 
øvet dem: 
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10 
 

  oOo 
    Ooo 
    Oo 

 
 
Ukarakterise
ret stemme 
(usikker) 

               /..............................................................................\ 
              /...............................\    /..........................................\ 
             /................................\    /.......................\  /...............\ 
                o                O     o           O     o       o       O        o 

...    når nnnOgen..lEjlighed Er der 

. 

. 

.                           .                               .                                     .                                  

 
 

Skridt tilbage på 
h. ben. Mangler 
vejrtrækning 
pga. manglende 
sikkerhed. 

    

11 
 
 

ooooOoo 
        O 
 

      /......................................................................................\ 
      /......................................................................................\ 
      /.........................................................................\   /........\ 
        o         o          o     o        O                o         o         O 

.. når jeg bliver 
FULD

stændig stIv               +      (2) 
                          * 
          (1) 
            . 

            .                                                   .                                              .                          

 

 
 

Venstre hånd til 
munden, bider 
kort i fingeren. 
 
 
 

    

12 
 
      O 
      O 
oooOo 

”Forsigtig” 
afprøvende 
fremførelse 
 
 
Finder 
sikkerhed 
igen 

 /..............................................................................\ 
/ .......................\  /....................................................\ 
/........\ /............\  /....................................................\ 
    O             O        o         o             o     O        o 

vEl
 nnOk en slags genErthed                               (1) 

. 

. 

.                    .                                      .                          . 

 

Venstre arm 
rundt om taljen, 
putter sig under 
højre. Kropsvægt 
mod venstre ben 

    

13 
 

  oOo 
 ooO 

 
 
 

 
Genvundet 
stemmekraft, 
lidt lavere 
tempo på 
metrisk 
niveau. 

/..........................................................\ 
/..........................................................\ 
/............................\. /.........................\ 
  o           O       o      o       o        O 

jeg 
RU

sker i mig sElv                                 +     (1,5) 
    * + rynker bryn 

               . 

               . 
               .                                      .                                     . 

Kropsvægt på 
venstre. Pointe 
mod venstre. 
Højre ben 
svinger langsomt 
frem - tilbage, 
lander bagved og 
kropsvægt følger 
med. 

    

14 
 

 ooOo 
     O 

 
 
 
”Træthed” 

        /...................................................\ 
        /...................................................\ 
        /........................................\ /........\ 
           o      o        O             o        O 

    slå 
nu
 AArm’ne Ud                                           (1) 

       * + rynker bryn 
  . 
  . 
  .                           .                               . 

 

 
 

(svært at 
observere 
vejrtrækning) 
 
 
 
 

men hovedindtrykket af disse linjer er endvidere at han respekterer verslinjerne og intonerer et 
vers ad gangen. Det medfører at man kan høre versenes rytmiske gentagelse, den abrupte 
gentagelse af jeg’ets forsøg på at vise sig som et godt menneske. Dvs. man føler 
gentagelsestvang snarere end skønne ækvivalente enheder.  
 David former ikke som Kalle et kolon mellem sin f.lin.13 og 14. Han holder derimod 
en lidt længere pause og giver linjen en anden mening med sin nedgang i tonen der semantisk 
anslår ”trætheden”. Her kan høres træthed over gentagelsesmønstret, åndeligt / psykisk, ikke 
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kun vers-ækvivalent. Det er dobbeltrettet både at opfordre og føle afmagt, eller træthed. I den 
træthed der spores i Davids fremførelse af denne linje ligger antydning af bebrejdelse når tonen 
går ned, her opfordres ikke, eller snarere: ikke længere; her gentages blot en floskel taleren 
ikke tror på længere, tonen går ned i afmagt, modsat Kalles der med energi og tempostigning 
går op i en opfordring. Kalle former en stemme der selv tror på det.  

Den stemme der bebrejder hos David, bliver kommunikativt til ’den anden’, for ordet 
bliver modsatrettet to-stemmigt, her opstår dobbelte retninger hvor en anden stemme 
bebrejder jeg’ets handlinger eller mangel på handlinger trods utallige opfordringer. Det 
medfører uundgåeligt træthed. Det parodiske i ynkeligheden træder frem. 

Det monologiske ord omtaler genstanden: godhed, som Kalle; i det dialogiske ord 
derimod er en anden moralsk orden ”der klinger med”, fremmed tale i talen som spejler 
talerens position. David holder et spejl op for den selvfede.  

David har ”hørt” den stemme i sin indre fortolkning og knokler nu for at vise os denne 
indre kommentator, digtets superadressat. Han anlægger som sagt denne nedadgående 
tonegang lige fra begyndelsen, f.lin.3: 

 

Jeeg
Al
tid prøøv’d a vær’ gO’  

 
Med de små sving, først op og så trinvist ned i tone, viser David en anden teksttolkning frem 
for os end Kalle. Ingen af drengene overdriver på nogen måde, det er meget afmålte og ikke 
performede præsentationer, og det gør forskellen på de to så overbevisende. Davids 
virkemiddel er tonal variation vha. nedgang i tone. Kalles virkemiddel er lydefri ensartethed i 
tonen og velformet rytme. 

Men det skal gentages at fornemmelsen af Kalles åbne, frie og fyldige stemmeføring, en 
stemme der bærer lyden frem, tydeligt i fx hans f.lin.25: H’lyd HHElt til sidst i fremførelsen, 
over for Davids tonenedgang og mere lukkede, almindelige stemmebrug også er en 
fornemmelse af åben kontra tilbagetrukket kropsholdning. Det er svært at skelne observation, 
fra følelse, fra egen tolkning af hvad man hører. Hvad vi hører tonalt, ser vi også i 
kropsholdning, eller: det vi ser i kropsholdning og kropsrytme kan være det vi hører fordi 
strubehovedet har en anden vinkel, Davids er mere snøret til end Kalles. Og igen: Det vi 
fortolker teksten som, er det vi hører og ser, for vi KAN ikke se og høre andet end vores egen 
tolkning. Vi har meget svært ved at skelne analyse fra fortolkning, også tekstanalytisk. 
 
Jeg har været inde på Davids bevidste virkning i betoning af MIN skjorte som molekular enhed 
(s.199 og 209). Altså dermed et for klassen nu digitaliseret bevidst middel til meningsdannelse, 
et parameter som altså ér til at høre og endog udføre for den helt utrænede. Det understøtter 
at det netop ér her, at tale-lytte-læse-skrive-undervisning bør begynde, i tryk og rytme, i 
fremførelser. 
   David anvender et virkemiddel mere: .... , en kort aflukning af luft og lyd i struben 
efterfulgt af en lille pause der angiver tøven, eftertænksomhed, mangel på ord. 
Eftertænksomhed antyder i reglen en eksisterende åndrighed hos taleren, eller sanselighed 
måske endda - meget poetisk; under alle omstændigheder antyder det en person der tænker før 
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han taler. Når David anlægger disse eftertænksomme pauser lige før...ja, ingenting, f.lin.5 og 
f.lin. 7:  
 
5 
 

ooòOooo 
      Oo 
     oOo 

Indleder 
kraftigt og 
betonet.  
Sidste del  
pointeret 
”tænksomt” 

/.................................................................................................................................
.................\ 
/...................................................................................\            
/................................................\ 
/...................................................................................\            /....................\ 
/.........................\  
    o          o       ò            O             o     o     o       o                         O    o        o         O     o 

jeeg en hEl 
HUND

 efter a gør’ .... nnO
get

 for nOgen   
            *(Rynker bryn)               
                                      .                                                                                                  

                                      .                                                                   .                            

                                      .                                       .                           .                              . 

Kropsvægt 
flytter med 
hovedpointeri
ngen mod 
venstre og 
venstre ben. 
 
(halvlinje-
effekt.) 

 
7 
 
  oOo 
    O 
  oO 
  oOo 
  oOo 

 
 
 
 
(bemærk: 
fem tryk, 
forskudt/ 
synkoperet i 
forhold til 
meter-slag) 

   /.................................................................................................................................\         < ......................\       
  /..................................\         /.........\              /............................................................\          /.......................\ 
  /..................................\         /.........\             /......................\       /..............................\         /........................\ 
          o              O     o               O                          o        O           o               O       o              o      O          o 

 Skaff’ nOgen ... Ind ....  vved 
Et

’ller Andet  
og lIgn’de

                                                                                                   

                                                   *                                   * (rynker næse og bryn  
. 

.                                                                                          .                                                           (halvlinieeffekt) 

.                                                  .                                       .                                     .                              (5)            
         

 
så mangler det meget åndrige fuldstændigt. Igen antyder David med sin fremførelse en person 
der står i misforhold så at sige, mellem udsigelse og form. Det lyder flot at ville være noget for 
nogen, men i digtet er det er tømt for andet end attitude. David haster vha. af rytme og 
dynamik i f.lin.5 i første meget lange segment (lange segmenter antyder højt tempo, prosaisk 
sprogbrug) med HUND som eneste hævning hen mod..., ’tilbageholdt eftertænksomhed’... 
ikke noget! Der er ikke så meget at tænke over. Den modsatrettede dialog er præcist ramt af 
David. I f.lin.7 er misforholdet stort: efter tænkepausen følger ...ingenting, et eller andet, og 
det bliver værre endnu med den tilføjelse David former efterhængt og lignende. Hvad ligner 
mon et eller andet? David får ved pauser understreget verslinjens rytme og digtets absurde 
udsagn.  
 Pauser er et af sprogets mest talende enheder, stilhed kan gøre direkte ondt. Og der er 
stor forskel på pauser. Davids pause ....   peger dialogisk i modsatte retninger. Tænksomhed, 
men ingen tanke. Vi hører den dialogiske henvendelse i superadressatens bebrejdelse, i 
argumentationen for anstrengelserne der ender i hul attitude ”jeg vil så gerne...noget”. Det kan 
David vise.   

Dette helstøbt meningsgivende udtryk former David intuitivt gennem analog erfaring 
med sproget, og det er en vældig masse viden han tilsyneladende øser af her og kan tage i brug, 
fra et ubevidst, men tonalt og rytmisk ”forvrænger-gehør” for det modsatrettede tostemmige 
ord.  
 
Kalles pauser er af en anden, meget rytmisk karakter, fx i Kalles f.8 i opremsningen: 
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8 
 

 ooOo 
     Oo  
     Oo 

      
 
Rolig, blød 
rytme 

 /..........................................................................................\ 
 /......................................\       /.............\     /......................\ 
 /......................................\       /.............\     /......................\ 
     o       o         O        o              O    o               O        o 

 holde frAkker .. dØre .. plAdser     
                         . 
                         . 
                         .                            .                     .                           . 

Løfter ø’et ud i 
”døre” ved at løfte 
hovedet kort og få 
plads i mundhule. 

 
Jeg kan ikke andet end sætte tactus-slaget helt samstemmende med hævningerne for her er ro 
og faldende velrytme. Faldende, Oo, og balancerende segmenter, oOo, ses ofte i beskrivelser 
og berettende fortællinger, narrativer: ”nu skal i bare høre”-stemning som Jane er inde på i 
T106. Kalle former endvidere velrytme i ooOo-figuren. Kalles f.lin.9 kunne antyde at han 
virkelig har øvet denne tekst: 

9 
 
 ooOo 
     O 
     O 
     O 
 ooOo 
   oOo 

 
 
 
Stakato, 
nærmest 
klikken af 
betoninger 

/.................................................................................................................\        <<........................\     Koncentreret     
/..................................\  /..........\     /..........\    /........\    /............................\          /.........................\     om papir                                                         
/..................................\  /..........\     /..........\    /.........\   /.............................\         /.........................\ 
     o      o        O      o         O            O             O            o    o      O        o            o        O          o 

skaffe nOgen Ind |||| vEd  |||| Et  ||||    eller Andet     og lIg’nde     +     (1)    
                                       Staccato,             |                                 (hoved og øjnebryn hæves kort) 
                       . 
                       .                                                                                                                 
                       .                         .                                            .                                         .                      
    

Staccatoen forekommer som et kunstgreb. Det lyder godt, men har egentlig ikke relation til 
kommunikeret sprog. Måske er det Kalles poetiske ’sprogbrug’, og det viser hvor afgørende 
undervisning i fremførelse er. Denne dreng har høje æstetiske krav til sig selv men ikke 
arbejdsredskaber til at realisere en fremførelse for han ved ikke hvad han skal gøre med 
teksten. Det ender i ren æstetik, for han er lydligt over-kompetent. Samtidig antyder det også, 
at når han får redskaberne, i en gymnasieuddannelse fx, har han alle muligheder for at blive 
meget kompetent, i mindste velstuderede detalje. Han skal lære at arbejde med teksten 
indefra, fra sin forståelse og tolkning, i experiential mode.  

Fremførelserne af digtets anden halvdel, vers 17-30. 

Begge fremførere er sikre i højtlæsningen af tekstens vers-par 17+18 og 19+20: 
men det er svært at ofre sig    

      når nogen kigger på det     
      så svært at være god      
20    i længere tid ad gangen 
 
Fremførerne former begge ækvivalens mellem versene dynamisk ved at frasere og intonere 
vers 19 som en gentagelse af vers 17 og vers 20 som en gentagelse af vers 18. De anlægger 
samme segmentrytme, stigende segment i begyndelsen af parret, mere faldende tendens i 
slutningen af versparret: 
 
Tekstens verslinjer 
17-20 

Fremførernes ens 
segmentering 
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vers 17-18 oooO 
    oOoo     
    oOo 
      Oo 
      Oo 
 

vers 19-20     oO 
oooO 
    oOooò 
    oOo 

     
Det er stærkt rytmisk bundne linjer Benny Andersen har formet her, læg mærke til hvor vers 
17-18-parret i klitisk frase er bygget a la Aben Osvald: stigende indgang, så balancerende og 
videre til faldende udgang. Men fremførelserne er forskellige. Kalle former trods pauser i sin 
f.lin.15 og 16, der dækker disse verslinjer 17-20, større sammenhængende intonationer, han 
bliver i samme toneleje i helmeningen hen over verslinjegrænsen så de underordnede 
sætninger glider ind i linjeparrene i tydelig underordning. 
 

15 
 

oooO 
    oOoo    
    oOo 
      Oo 
      Oo 

 /......................................................................................................................................................\ 
/........................................................................\    /....................................................................... \ 
/..........................................\  /...........................\   /...........................\ /.................\ /.....................\  
      o       o     o            O         o     O    o       o          o        O      o         O        o        O          o 

men d’e-t svÆ
rt
 at Ofre sig når nOgen kIgger pÅ det     (1)                                                                                      

                                                                                                                                                     
                                  . 
                                  .                                                               . 
                                  .                                    .                          .                                             .     
                

16 
 

    oO 
oooO 
    
oOooò 
    oOo 

 
Linje 15 og 
16 former 
rytmisk 
gentagelse i 
intonation 

          /.........................................................................................................................................\              
          /.........................      /............................\             /.............................................................\                
          /........................\      /............................\             /...................................\ /.......................\ 
              o            O             o     o       o      O               o     O       o    o     ò       o      O         o 

       så svÆrt...at være gO’ .... i lÆngere tìd a gAngen       (1.5)  
                          mezzo-piano (kigger op til højre på publikum)                                                      
                                                                                         
          .                                                                                                                                       
          .                                                                              .                   
          .                                   .                                          .                                              . 
 

Sidste del af begge intonationer lukker roligt af, en lukning han ikke foretager i indledningen af 
versparrene.  
 David former ved sammenligning korte intonationer og skelner fire intonationer i 
stedet for to. Det trætte og gentagende udsagn får kvalitet ved hjælp af kort stigen og falden, 
tonalt, rytmisk og dynamisk. Hans pauser i versgrænsen er ikke længere end Kalles temporalt, 
men i relation til hans tempo, der forceres bl.a., og hans intonationer der åbner og lukker hver 
linje og ikke skaber tonal sammenhæng henover versgrænserne, bliver udsigelsen en helt anden 
end Kalles. David former rytmiske buer, som læreren omtaler sidst i casetimen, intonerer og 
fraserer hver enkel verslinje for sig. Samtidig får han parret linjerne x y, x y (som Kalle der dog 
gør det så meget at han former to linjer i stedet for fire) ved hjælp af sin stemmedynamik og sit 
tempo. 

Jeg hævder at David får puttet mange informationer ind i så kort en intonation som hans 
f.lin.15 (vers 17): 
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15 
 
 

 oooO 
     oOoo 
 

 
 
Tydelig bue i 
stemmekraft 
 
 
 
 

/...........................................................................\ 
/..............................................\ /..........................\ 
/..............................................\ /..........................\ 
      o       o     o              O         o   O      o      o  

men d’eet 
SVÆrt

 a Ofre sig 
 * forte   

                                               . 
                                               . 

                                               .                                             .          
            

David lader det rytmisk stigende segment stige tonalt og dynamisk også, det resulterer i en 
mærkbar hævning, og lige så hurtigt lader han tone og kraft mindskes med det rytmisk 
balancerende/faldende segment, stigning-fald-lukning. Variationen antyder intention, jeg’et vil 
noget, med støtte i tempoet der forceres: han når langt i verset inden førsteslaget i tactus.  
 Sidste del af versparret i f.lin.16: 
 
16 
  

  oOo 
    Oo 
    Oo 

 
 
 
Monotoni 

/...................................................................\ 
/....................................................................\ 
/..........................\ /..................\ /.................\ 
    o         O     o         O        o        O        o 

når nOgen kigger pÅ det  
   piano                                                  
               . 

               . 

               .                                                      . 
 

 
 

Linjen udtrykkes 
”efterhængt”, 
svag styrke, men 
med performativ 
sikkerhed. 

oplæser han i monotoni og rolig pulsering med første tactus-slag i hævning, mindre kraft og 
med kadence. F.lin.17 (vers 19) ækvivalerer med 15:  
 
17 
 

    oO 
oooO 

 
 
Rytmisk 
todelt linie, 
men én lang 
”kraft-
hævning” 

/............................................................\ 
/............................................................\ 
/......................\ /...................................\ 
   o         O          o       o     o       O 

så 
svÆrt

 at være 
GOD

 
        *  

                                                   forte 
                       . 

                       . 

                       .                                        . 
 

 
 
 

Flytter 
kropsvægt til 
venstre ben 

nu med to kraftige hævninger i så vidt jeg kan se, hele jeg-figurens konflikt hævet semantisk, 
svÆrt og GOD, begge tonalt hævede, altså tonalt hævet mere end betoning i sig selv 
behøvede, og med en stigende kraft mod sidste hævning, GOD . Davids f.lin.17 er som 15 let 
forceret i forhold til tactus. Og han lukker stille ned igen og lader f.lin.18 (vers 20) ækvivalere 
med 16 i piano: 
 
18 
 

 oOooo 
 oOo 

 /.............................................................\ 
/.............................................................\ 
/..................................\ /........................\ 
o     O       o     o     o      o       O       o 

i lÆngere tid a gAngen                                          (1) 
 mezzo piano 
                          . 
                          . 
                          .                                           . 

 
 

Gentagelse i ”det 
efterhængte”, 
virker lidt jappet 
eller ”sjasket”.  
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Stigningerne og dynamisk variation markerer semantisk betydningsfulde dele og giver David 
intentionen i forsvaret, han skal forsvare sig som Astrid senere formulerer (se s. 227).  
 Kalle har i sammenligning hermed også dynamisk stigen i sin f.lin.16, men også en 
pause ved halvlinjeslaget der giver ro, og ikke mindst har Kalle ingen forcering men derimod 
forsinkelse i forhold til cyklisk bevægelse, altså antydning af god tid.  
 

16 
 

    oO 
oooO 
    
oOooò 
    oOo 

 
Linje 15 og 
16 former 
rytmisk 
gentagelse i 
intonation 

          /.........................................................................................................................................\              
          /.........................      /............................\             /.............................................................\                
          /........................\      /............................\             /...................................\ /.......................\ 
              o            O             o     o       o      O               o     O       o    o     ò       o      O         o 

       så svÆrt...at være gO’ .... i lÆngere tìd a gAngen       (1.5)  
                          mezzo-piano (kigger op til højre på publikum)                                                      
                                                                                         
          .                                                                                                                                       
          .                                                                              .                   
          .                                   .                                          .                                              . 
 

 
David får et mere argumenterende udtryk over for Kalles roligt berettende.  
 Kalle kunne med sin ”renhjertede” fremførelse godt have haft en pointe i forhold til 
digtet, så vi kunne høre superadressaten gennem hans alt for ”gode” mening, tangering til 
parodi over ”alt for meget god”. Men det er ikke det der sker for Kalle eller tilhørerne her.  

Tekstens analoge niveau 

Begge fremførere bliver usikre i højtlæsningen når de når til bruddene på forventlige linjepar, 
her er brud med verslinjerne 21 og 24 pga. syntaktisk overskud i to indskud der ikke er plads 
til: 
 
       men det er svært at ofre sig    
      når nogen kigger på det     
      så svært at være god      
20    i længere tid ad gangen  
      som at holde vejret     
    men ved daglig øvelse     
 er jeg nu nået op på en time    
     hvis ikke jeg bliver forstyrret    
25 jeg sidder helt alene     
     med uret foran mig     
 
Begge fremførere forvirres når vers-parrene får et uparret overskud i tekstens vers 21 som at 
holde vejret, Kalles f.lin.17 og tekstens vers 24 hvis ikke jeg bliver forstyrret Kalles f.lin.20 og 
gentaget sidst i 21.  
 Først belastes Kalles læsning i hans f.lin.17, men han klarer den med pauser omkring 
f.lin 18 og vinder takt og tactus ind igen i følgende intonationer: 
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17 
 
 
 

 ooOo 
     Oo 

Usikkerhed i 
oplæsningen. 
 
 
Bemærk 
intonations-
niveau, 
”enjamberet” 

          /............................................................----->>                                                       
         /............................................................\ 
         /......................................\  /..................\ 
            o          o         O      o         O      o 

     som at HOl
de
 VEj

ret
../...                          (3)  

                             
. 

. 

.                               .                                       .                                     . 

 

Opstandsende, 
meget koncentreret 
om papiret.  
 
 
Lang pause og 
usikkerhed om 
næste linje 

    

18 
 

 ooOo 
     Ooo 

Fortsat 
usikkerhed, 
men vinder 
sikkerhed i 
vers-enden v. 
enjambement 
på intona-
tionsniveau 

        /......................      /...........................................................-------- >>>     
        /......................      /..............................................................\   
       /.......................      /..........................................\ /.................\  
                                          o           o           O      o      O    o     o 

....men ved/...men ved dAg
lig
 Ø

velse
 

.     

.                                                     

.                      (........)                                    (?)  

 

Oplæsningen 
snubler ind taktus. 

  
   

19 
 

  ooO 
  ooO 
  ooOo 

Usikkerhed i 
vers-enden. 
behøver 
endnu et 
enjambement 
på 
intonations-
niveau, men 
fuldfører det 
ikke. 
 

>>.............................................................................\ 
/................................................................................\ 
/.........................\ /...................\ /...............................\ 
 o        o       O       o   o      O         o      o       O    o 

er jeg 
nU

 nået 
Op

 på en tIme             (...)               (1) 
                                              (kigger hurtigt op og ned igen) 
                . 

                . 
                .                                                   (     )        
                                          

 

 
men igen i slutningen af f.lin.20 forvirres han på ny og må gentage f.lin.19 og 20 i f.lin.21, nu 
ved at rykke den syntaktiske helmening som en ny vers-parring (se nedenfor). Det giver ikke 
mening som tekstmager at forme fornemmet tactusslag i disse linjer hvor fremføreren har 
mistet sit; jeg forholder mig i stedet til at Kalle igangsætter nyt slag i f.lin.21 som om de var 
slag 3 og 4 i en takt og fortsætter på den måde i metrisk ro resten af digtet igennem.  

Det er et meget svært brud i intonationsmønster når som at holde vejret og i men ved 
daglig øvelse ikke kan parres rytmisk.  
 

19 
 

  ooO 
  ooO 
  ooOo 

Usikkerhed i 
vers-enden. 
behøver 
endnu et 
enjambement 
på 
intonations-
niveau, men 
fuldfører det 
ikke. 
 

>>.............................................................................\ 
/................................................................................\ 
/.........................\ /...................\ /...............................\ 
 o        o       O       o   o      O         o      o       O    o 

er jeg 
nU

 nået 
Op

 på en tIme             (...)               (1) 
                                              (kigger hurtigt op og ned igen) 
                . 
                . 
                .                                                   (     )        
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20 
 

  ooO 
  ooOo 
/// 
 

Fortsætter 
dog som om 
denne er 
enjamberet 
ned fra 
forrige linie, 
det medfører 
toneopgang 
på lidt 
besynderlig 
vis. 
Ender med 
helt at rette 
oplæsning  

  >..................................................................................  ///     
   /...............................................................................\                /..........> 
   /..............................\  /............................................\                /...........> 
         o        o       O           o          o           O      o                        o     o 

..hvis jeg  
Ik’ bli’r forSTYr ret ///   ...Eller...   

                                                         . 
                                                         . 
                                                         .                                  (.)          
                                

Koncentration om 
papir 
 
 
 
 
 
 
 

    

21 
 

  ooO 
  ooO 
  ooOo 
  ooOò 
  ooOo 

 
Parrer i 
stedet med 
efterfølgende 
linie 

 
Fæstner 
metrisk lag 
på ny med 
pointering af 
slag. 

/............................................................................    > ....................................................................................\   
/.........................\  /..................................................\      /................................................................................\ 
/.........................\ /...................\  /............................\      /..................................\ /...........................................\ 
  o    o     O       o   o      O        o      o      O    o            o        o        O      ò        o         o          O      o 
 

er jeg 
NU

 nået Op på en tIme.. hvis jeg Ikkè bli’r forstYrret              
      hånd op/ned                                                                            (kigger op)                              
Nyt:        (1)                                                                                            (hånd ”sætter” 1-slag) 
                    .                                                                                           3                                         

                    .                                                     .                                     .                                    . 
    
 

 
Trods Kalles velforberedt, så har han ikke bevidst analyseret disse linjers overskud, og de 
kommer bag på ham. Manglen på linjeparring får ham til at enjambere intonationsniveauet som 
nødløsning: da han efter at have enjamberet sig igennem sine f.lin.17, 18 og 19, så ydermere 
møder næste overskydende vers i tekstens vers 24 (Kalles f.lin. 20), bryder intonationen 
sammen, som om tonen skal enjambere det der umuligt kan enjamberes længere. Han 

begynder igen, sidst i f.lin.20 ...Eller... efter sammenbruddet, og nu hvor han har afbrudt 
enjambementernes sammenhæng, former han ny linjeparring, bruger så at sige vers 23 to 
gange er jeg nu nået op på en time til at forme f.linje 21. 
  
David bliver usikker samme sted, se Davids f.lin.21+22+ 23, får en tydelig vejrtrækning og 
afbrydelser, men David er ikke så cyklisk afhængig af rytmen som Kalle; David kaster sig 
generelt mere ”foroverbøjet” ind i både oplæsning, sprog, rytme og tolkning. Det er også det 
foroverbøjede, den fremadrettede, uhøjtidelige energi der hjælper udtrykkets profanitet over 
for Kalles cyklisk formgivne og modellerede stykke oplæsningskunst. 
 Begge fremførere tager altså højde for den sætningsrette læsning (s.92) når 
meningshelheder over linjepar, som dette digt, ser ud til at fordre det. Dette digts vers har 
dannet rytmisk, semantisk og ikke mindst syntaktisk præcedens for sammenhængende 
meningspar. Den æstetiske og semantiske pointe i de netop redegjorte rytmiske brud i ekstra 
linjer er netop at være for meget, vi snubler nærmest i jeg’ets selvoptagethed og taber vejret 
når vi støder på som at holde vejret. Og det ser ud til at virke på fremførere med såvel kendt, 
som ukendt tekst. Kalle tolker jeg som forberedt, David som uforberedt. Det er strukturer vi 
kan analysere og gøre rede for intellektuelt efter eller før vores fremførelse, men under alle 
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omstændigheder: de falder alligevel begge ind i en umiddelbar læserforventning, givet af 
teksten, om versenes pardannelse. De falder ind i tekstens rytmiske mønster. Derfor snubler 
de når der er en linje for meget, endda to gange. Jeg vil derfor hævde at trods at man kan 
analysere og intellektualisere over hvad der sker og forklare mønsteret og brud på mønsteret, 
så er Kalles og Davids snublen et resultat af sprogets analoge informationer, de føres til at 
snuble, spontant, de læser eller afkoder ikke tegn. Det er ikke spontant fra digterens side, 
Benny Andersen ved formentlig godt hvad han gør her, han bruger sprogets analoge 
muligheder. Muligheder som ingen behøver at tyde eller intellektualisere over, de har masser 
af effekt alligevel.   
 En ”holde-vejret-pause” og hermed skal jeg henlede opmærksomheden tilbage til side 
172 hvor læreren specifikt ikke tager denne side af Kalles spontane vildrede op. På daværende 
tidspunkt var læreren både for optaget af at få en dialog i gang, dvs. optaget mentalt, men Tina 
havde heller ikke spurgt til analoge niveauer endnu, teoretisk set. Det interessante er dermed 
at det er en simpel tekstlig observation, som eleverne har, der kunne have ført os langt ind i 
tekstlige effekter og virkemidler allerede på daværende tidspunkt i dialogen. I min egen 
forberedelse af teksten havde jeg erkendt de ekstra og svære verslinjer og forberedt dem i en 
fremførelse, men jeg var ikke i stand til mentalt at favne det i casetimen.  

Den absurde gentagelse   

David er mest overbevisende i sine f.lin.24-30. Han er kommet over sin usikkerhed og 
anlægger en tydeligere monotoni i den kedelige gentagelse i at brede armene ud. Han er i cyklisk 
bevægelse og prosodisk i intonationen på højde med sine valg nu og former de korte én-linjede 
intoneringer sikkert, to slag på hver linje, tonal og rytmisk meningsbærende i buer, med en 
hævning på hver linje der skal overbevise superadressaten, men hvis indholdsløshed blot 
understreges kraftigt af gentagelse på gentagelse. 
 Den ”klangforskel”, som læreren kalder det i T93, er, som det fremgår af 
transskriptionen, forskel i tonegang og frasering på de to fremførelser. Kalle er enstonig og 
fyldig i sin versificering. Har god ro og hævninger rytmisk i forhold til cyklisk niveau. Han 
parrer linjerne, gerne som helmeninger. Han har selvfølgelig toneændringer i sine betoninger, 
som en del af et tryk-kompleks overhovedet, men trods mange gennemlytninger, så får jeg det 
ikke til at være hele toner hans stemme vandrer op og ned så ofte som Davids, så jeg har ikke 
noteret Kalles toneændringer som andet end betoninger, med mindre andet er angivet. Det er 
den rolige, mere svævende, enstonighed der giver Kalles fremførelse det professionelle 
”smørtenor-præg”. En fyldig, poetisk fremførelse. 
 David taler hurtigere, det virker talesprogsnært når han varierer tonen i en tydeligere 
henvendelse om noget (som når man taler til nogen!): 
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24 
 

 oooO 
    oOo 

 
 
Ny 
sikkerhed 

/.............................................................\ 
/.............................................................\ 
/............................................\   /............\ 
  o         o        o         O               o  O  o 

jeg sidder 
HELT

 al E
n’
             

                                *                 

                    .        
                    .                          

                    .                                . 

 

 

    

25 
  
  oOo 
  oOo 

Virker 
monotont 
måske pga. 
manglende 
pointering *, 
bærer 
fremad mod 
et klimaks 

/.........................................................\ 
/.........................................................\ 
/........................\ /..............................\ 
    o        O     o      o     O            o 

med Uret forAn mig ..+                                               (1) 
                           . 
                           .  

                           .                                  .                    

            

 
 
 
 

Kroppen helt i ro 

    

26 
 

 ooOo 
     O 

 
 
Monotoni 

/.................................................\ 
/.................................................\ 
/.......................................\ /.......\ 
      o     o      O            o      O 

breder Ar
m
’ne Ud 

mezzo piano 
                  .          
                  .                             

                  .                                     . 

 

 

    

27 
 

    O 
  oO 

 
 
Som rytmisk 
monotoni 

/............................................\ 
/............................................\ 
/............... ..\ /.......................\ 
     O                 o         O 

GANG
 på GAng 

Forte *                  
            .  

            . 

            .                                   . 

 

 

    

28 
 
 

  ooO 

    oOo 

 
Overdreven 
”sikkerhed” 
i  tonalitet 
(meget 
bevidst 
antydning)  

/..........................................................\ 
/..........................................................\ 
/...................................\ /...................\ 
     o        o               O     o      O  o 

deer ik’ 
spOr

 i vEjen 
                      næserynken 

                           * 

          
                     mezzo forte     
                            . 
                            . 

                            .                                      . 

 

 
 
 

Kroppen 
begynder 
vægtskifte mod 
venstre ben sidst 
i linien 
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29 
 
 

  oOo 
    O 

 /...................................................\ 
/...................................................\ 
/..................................\  /.............\ 
   o          O             o         O 

jeeg 
Eg’nt

lig bEdst 
    *                                                                 

                        . 
                        . 

                        .                                          .                               
 

 

    

30 
 
 

  ooO 
    oOo 
 

 /...................................................\ 
/...................................................\ 
/................................\  /...............\ 
    o         o           O        o  O    o 

når je-g hElt alEn’  
 piano            
                            . 

                            .                                   
                            .                                    . 

 

 
”Fører” teksten 
med øjnene til 
læreren, som 
”overlevering” 
mens han lukker 
digtet i 
kadencen.  

 
vekslende tonalitet og tryk for at give mening. David kan understrege meningen ved at forme 

nedadgående tonetrapper 
1 
2 3, som  

GANG
 på GAng (f.lin.27) 

Eg’nt
lig bEdst   (f.lin.29) 

og denne trappe varieres også med et lille ekstra ”svirp” tilbage på grundtone-niveau: 

ik’ 
spOr

 i vEjen  (f.lin.28). Ved disse variationer opstår fornemmelsen af forsvar. 
 Hans totaktede rytme er gennemført, han lægger meningsgivende tryk med klar 

angivelse, og han har tydelig pointe med  
HELT

 al E
n’
  i f.lin.24, der pointerer det absurde i 

konfrontation med følgende linjes mening: med Uret forAn mig ..+ ,  at sidde helt alene på tid 
for at være noget for andre! 
 De tonale stigninger og især fald og svirp og den korte frasering/intonation i tæt 
samarbejde med stemmens dynamik giver virkning af vilje og samtale. Davids jeg har noget på 
spil, er mere trængt og gør sit bedste i argumentativ stemmebrug. 

Sammenligning af virkemidler generelt 

Det er bemærkelsesværdigt hvor afhængig Kalle er af en velformet cyklisk fornemmelse. 
Bevægelsen i sproget er subjektiv, tempo og takt kan falde og stige, men når han går vild i 
teksten, må han genoprette cykliciteten og indføre nyt tactus-slag for at komme til rette med 
verslinjer og oplæsning igen, Kalle f.lin.21. Kalle er rytmisk fuldstændig sikker og viser ikke 
ydre tegn på at læne sig op ad en puls. David holder sig snarere på sporet af cykliciteten ved et 
fremadrettet gå-på-mod. Han læser forkert (Davids f.lin.9-11) og kommer bagud i tactus, hvis 
man holdt en metronom over for hans slag, men i hans oplæsning fortsætter han uden 
selvrettelse, tydeligvis ikke så velforberedt som Kalle og tydeligt belastet af at skulle give 
oplæsningen særlig mening. Først til sidst, da han opnår sikkerhed i totakten, rytmiske buer og 
bevidst udtryk i kortlinjerne, er han i stand til at stå stille og læse op. Og her opnår han også 
ekstra intention ved at forcere nogle linjer i forhold til tactus.  
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Den tonale variation hos David er et afgørende træk for at vi kan fornemme vilje og intention. 
Kalle fører en ensartet tonegang, og jeg hævder at dét især former en monologisk 
stemmeføring, Kalles ensartede tonegang skaber vellyd og poesi, er ikke anmasende, vil ikke så 
meget, står ikke over for andre viljer, den er dejlig lyd og musik. Jeg finder at Bachtin fint 
forklarer denne poetiske sprogbrug, en klassisk, monologisk fremmanen. For Kalles 
vedkommende formet som en sjælelig oprigtighed som semantisk spejler det monologiske ord, 
det lyriske subjekt. 
 David former her over for tonale påstande, går op, til sidst underbygget også i 
stemmedynamik, pauser og rytme, men tonalt især ved sin stigning og trappenedgang: 

1 
2 
3 4 5. Tonegangen får virkning af at han vil mere, har et ærinde. 

  
Semantisk tryk kan vi høre umiddelbart, og David bruger det bevidst: tryk på stavelser og ord 
med semantisk effekt. David vil understrege jegets selvoptagethed ved at pointere mIn. 
Semantikken styrer prosodien, og det er en rettesnor der for eleverne er den nemmeste at høre 
og i første omgang lytte og arbejde med. Effekten opnås dog semantisk fordi andre dele 
arbejder med. David opnår effekt af træthed og gentagelse fordi de tydelige semantiske tryk 
virker sammen med kort frasering og dynamisk stigen og falden. 
 
Frasering. Kalle former forklarende syntaktisk helmening i intonation i digtets syntaktiske 
linjepar, David intonerer kort i overensstemmelse med verslinjen. Kalles rytmiske figur 
ooOo/O segmenterer således også vellyden og velformetheden under hans lange intonationer, 
hvorimod Davids kortere intonationer bliver rytmiske helheder i sig selv, og abrupte 
gentagelser rytmisk. 
 
Pauser er ikke blot temporale pauser. De har egen form, relationer og effekter, og arbejder tæt 
sammen med fraseringen på alle niveauer. Davids tilbageholdte eftertænksomhed med 
’æstetisk stemmelæbelukke’  ....    der runger hult og tomt for indhold semantisk, og Kalles 

staccato ||||    hvor han snører luftstrømmen af kortvarigt og rytmisk, virker forskelligt i kontekst. 
Davids er stærk i overenstemmelse med hans fortolkning, Kalles virker stærkt rytmisk 
bærende. Og disse eksempler på pauser er igen helt anderledes end de bløde lukninger i 
kadencer  på påfaldende steder som rytmeangivelser i Kalles f.lin.23: 

breder AA
rm

 ’ne Ud gAng  på gAng   som lyttervenlige lullende bølger. Temporale eller 
fraserede pauseangivelser arbejder tæt med cyklisk bevægelse: Kalles og lIg’nde inden for 

linjens tactus-slag naturliggøres og lyder normalt, hvorimod Davids efterhængte   
og lIgn’de 

efter kadencen og uden for tactus får effekt som rytmisk ”for meget” og især af semantisk 
tomhed. Den bliver absurd.  
 Pauser er mange ting, kan ligge i forskellige rytmiske niveauer og bevægelser og give 
helt forskellige effekter.  
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Forhandling i klassen af lydligt materiale  

Om Kalles fremførelse 

Astrid (T102) gengiver fremførerne i molekulare enheders format. Hun gengiver i centripetal 
retning Kalles udlægning af tekstjeg’et i centripetal retning (tale af tale af tekst !): 
 
 
 
ooOò 
     O 
ooO 
 
 

             /..........................................................................................\                             
             /..........................................................................................\                            
             /..................................\ /...................\ /...............................\                             
                  o       o        O    ò            O              o        o           O                                 

        Jeg har Al
tìd
 prØv’d a vær’ gO’                    

               

Sammenlignet med min transskription af Kalles læsning af første linje: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astrid kan gengive Kalles oplæsning af første verslinje, hun forsøger at gengive pointeringerne 
og roen i de flere tryk (dog med et bitryk i stedet for et hovedtryk der giver et segment mindre 
end Kalles oplæsning), og at gengive Kalles ekstralange vokal ØØ. Fornemmelsen af ro bygger 
i høj grad på om taleren giver sig tid til at forme lyd i betoninger og i at bygge segmenter. En 
ro som var udpræget i Kalles læsning. Dvs. Astrid rammer nogenlunde gengivelse af Kalle i 
molekulare enheder, tonen er jævn, betoning og segmentering næsten identiske. De øvrige 
elevers gengivelser er derimod forklaringer på molare enheders intention (undtagen Svends 
omtale af MIN skjorte (T82)), de gengiver ikke prosodisk detalje, de gengiver meningen med 
hans fremførelse med detaljerne: 
Kalles fremførelse får disse beskrivelser af taleturene 98-109: 
 Svend(T100) forklarer at Kalle havde den mørke, sprøde, sexede stemme, bragende igennem, 
med stærk vokal, tilpas langsomt. 

 Astrid forklarer: Jeg har Al
tìd
 prØv’d a vær’ gO’  som et standpunkt, og så kOmmer der noget 

mEr’ der forklArer hvor lIssom at, det hAr han altså (T102 Astrid). 
 Jane (T106) forklarer at Kalle skulle fortælle (lav, rund, bred udadvendt håndbevægelse) 
om det her digt, og Nu skal I... nu skal I høre (højre hånd pointerer med opadvendt håndflade, 

kigger på Kalle) det her digt, jeg/han har bare ret meget..øh.. kraftig stemme, og det er meget såd’n..det 
går rent ind  (hænder opadvendte håndflader, ”leverer” fra brystkasse mod skødet), sku’ komme 

med såd’n budskab ik’, og det var d’ nu ska’ I bare høre (begge hænder i langsom bevægelse indefra og 
ud, ”udbreder”). 

5 
 
ooO 
     O     
     O 
ooO 
 
Rolig og tydelig stemme 
 

             /................................................................................................\                           
             /................................................................................................\                           
             /..................................\ /.......................\ /.................................\                           
                  o       o      O     O              O                  o        o            O                                

+ +  Jeg har 
AltId

 prØØv’d at vær’ gO’                   (1) 
                 mezzo forte 
                                     .                                                                                 

                                     .                                                                                 
                                      .                        .                                         .                          .       
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 Tania (T108) forklarer: Kalles stemme den var meget mere øh hvad..dybere (højre hånd fra 
mund og frem og ud rummer ”fylde”) synes jeg på en eller anden måde..og det blev lissom såd’n meget 
mer’ rigtig (fingre tegner citationstegn i luften og ”op”)..digt..originalt..læst-op-fortælledigt, 
 
Kalles fysiologiske evner med sin stemme, og lærerens ros, præger indlæggene: adjektiver som 
sexet og sprød der brager og går rent ind, men det breder sig endvidere som fylde i gestik, 
dybde, runde udadvendte håndflader, Tania synes ikke at Kalle nødvendigvis var kraftigere, 
men dybere. Beskrivelsen ”digt-original-fortælledigt” peger på den traditionelle kanoniske 
oplæsning af det monologiske digt. Gengivelser der forklarer om stærk vokal, dybde, ro, 
budskab, mens Astrids molekulare gengivelser viser enstonighed, ro og god tid. 

Om Davids 

Astrids gengivelse (T102) af Davids molekulare enheder: 
 
 
 
 
 
 
 
i sammenligning med min notering af Davids fremførelse: 
 
3 
 
   

   oOoo 
 ooO 

Binder 
ordene 
sammen  til 
hurtig strøm. 
 
Tydelige 
tryk og 
tonale 
variationer. 

/..................................................................................\                         
/..................................................................................\                         
/...................................................\ /............................\                           
     o            O     o            o             o       o           O                            

Jeeg
Al
tid prøøv’d a vær’ gO’ 

  * (hæver bryn)                                                 
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Her rammer Astrid ikke molekular overensstemmelse, hverken i tonalitet eller segmentering, 
men hendes efterfølgende gengivelse i molare enheder bliver en meget præcis udlægning af 
Davids jegs’ intentionelle handling, skinger overbevisning der taler op imod superadressatens 

bebrejdelse (T102): såd’n OverbevIsende som om: ” I...  ska’Ik’ tro Andet om Mig, deet MIg der har 

prØv’d at være gO’ ”...-Agtig,” nu skal I hØre hvor mEget jeg lIder for det ”. Hun gengiver Davids jeg i 
centripetal retning med modsatrettet tostemmighed, ikke som David udførte det, for David 
går ned i tone, mens Astrid går op, men hun gengiver Davids fremførelse som den ville lyde 
hvis den skulle indtage fortolkningen af den selvfede fyrs selvforsvar i mere ekstrem grad. Og 
bemærk hvordan hun gør det: hun varierer tonegangen meget mere end nogen af fremførerne 
gjorde. Tonerne danser op og ned. Giver vi i høj grad intention og hensigt med vores tale i 
variation over Grønnums defaulte oplæsningsudtale, eller ses den varierede tone som et typisk, 
i NMAs forstand, tostemmigt, og måske endog, tostemmigt modsatrettet, fænomen? Det kan 
kun et stort og andet fonetisk studie vise, og dette falder ikke inden for denne afhandlings 
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rammer, men det er interessant at Astrid rammer en præcis hensigt, overdriver den i de 
molekulare enheder, og derved forstår vi lidt mere af hvad forskellen på de to oplæsninger 
består i.  
 William understreger det klynkende, selvmedlidende- klagende-agtig og ”hvor er det synd 
om mig” (William er halvt svensk i opvækst).  

 Jane (T106) varierer i sin gengivelse af David ved at gå ned i tonen: ”altså Jeeg lidt selvfed, 

ik’ nu skal I høre jeeg bare pissegO”, ik’  hvilket giver en lige så god ”illustration” af Davids 
distancerende attitude i sammenligning med Kalles oprigtige. Og Jane fortsætter med at kalde 
Davids ”nu skal I bare høre” - for mere subjektiv: men hvor det bli’r mere.. subjektivt, (håndpointe 
v. skødet begge hænder)) og deet meget såd’n: ”Nu deet mIn historie jeg fortæller”.  
 Tania (T108): Davids det blev mere såd’n  øh..øh mere fortællende syn’s jeg ogs’ på en eller 
anden måde..ogs’ fordi det gik hurtigere, jeeg syn’s ik’ der var ik’ lig’ så mange (tommel- og pegefinger 
former målelig afstand mellem sig) pauser og ik’ lig’ så lange pauser heller (hurtig vandret 
udadgående bevægelse) nærmere.. mere, såd’n, skøjtede, mere over det (gentager bevægelse, tydelig 
”plan overflade” tegnes med håndflade nedad). 
 Læreren (T109) konsoliderer til sidst disse udsagn som Kalles åbne fremlæggelse: 

”en Åbenhed (hænder udadbevægelse fra mave) for verden, ”Der er da ikke nogen der mistænker mig for andet 

(gentagende håndbevægelsen): Jeg kommer jo bare og fremlægger her” (hænder udadgående 
cirkelbevægelse)... hvor dIn.. (henvendt til Kalle) er åben ...”  som hun illustrerer ved at gengive 
gestisk en åbenhed med håndflader opad- og udadvendt og ved at gå op i tone i molecular 
enhed, mens Davids illustreres ved at klemme hals og strube og lade hænderne mime 
afværgemanøvre foran brystet:  forsvar..,(hånd ”skærer” med håndkant vandret ind mod solar 
plexus)(1,5) Jeg tænker den måde du (peger med papir på David) nærmest (rejser sig), den måde du 
såd’n,..d.. / hElt nede i stemmeklangen...du såd’n, du vEd godt at du skal forsvare..(hoved, hals og 
overkrop trækkes tilbage med hånd afværgende foran brystet ,”forsvarsstilling”) ..duu faktisk ude 
på at forsvare dig nu, mod øh at nogen sku’ tro noget andet, ..hvor du... (hånd byder på Kalle med 
opadvendt håndflade). Lærerens konsolidering er direkte optag og inspiration viderebygget fra 
Janes indlæg (T106): du sagde Jane, (peger på Jane) faktisk, du lavede Om på din stemme.. da du 
gengir’ hvad David gør: Jamen, du har ogs’... (overkrop, hals og hoved viger tilbage igen, hånd 
afværger nedad v. mave) du sagde” såd’n lidt selvfed ik’”, og dar tænkt’ jeg: Deet fOr.../ Deet en 
forsvArende stemme, .. og det gi’r en anden klang, (henvendt til David) det gi’r en anden lukkethed...   
 Læreren gengiver følelsesmæssigt, fysiologisk og gestisk hvad de andre har 
kommenteret og konkluderet molekulært i tonalitet, og i molare enheder som klagende over 
for sexet, overbevisende over for forklarende, subjektivt over for budskab, mere fortællende 
over for digt-originalt-læst-op-fortælle-stil. 
 Videnskabsfaget er ikke i anvendelse her, men det indre overbevisende ord er. Her er 
alt for lidt termininologi for eleverne at bruge af, men de gør et ihærdigt forsøg, og de er 
vældig gode til at lytte.  
 Astrids gengivelse af David i et hektisk forsvar er en lyd vi forstår. Vi forstår hendes 
udlægning, ikke vha. imitationen, for hun gør noget andet end begge fremførere, men hendes 
modsatrettede tostemmige ord tolker og evaluerer meningen.  
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 Davids oplæsning forekommer ikke så rytmisk formet som Kalles, men Davids krop 
viser rytmisk afhængighed, og det er den kropslige uro i sammenhæng med Davids 
pointeringer med hovedet og hans tydelige rytmiske buer til sidst som Tina evaluerer på i T93: 
...men så faldt du Ind  i din Egen rytme, ..og dar kom jeg til at tænk’ på, om det ikke i 
virkeligheden var (rejser sig fra stolen og tegner balancerende klitisk frase kurve i luften) at du 
lavede såd’n nærmest en TOp... på hvEr linje, netop med MIn skjorte, altså du havde såd’n mEget 
tydelige toppe (kropsvægt frem på højre ben der går frem fra side til side, og hænderne og benene 
”trykker” i hver betoning m. kroppen) hver linje fik såd’n en (frem på et ben igen) liige et ekstra 
tryk på: at det var hEr, og det var (peger på den kamerausynlige Svend)  dU lagde mærke til at / 
der var nogen der lagde mærke til det (peger rundt) det var mIn, og det var jEg, og det var... hEl 
time, øh såd’n, Øhmm... og det gav en anden rytme end Kalles, altså deet simpelthen forskEllige 
oplæsninger...Hhar jeg ret?..Ka’ I høre det 
 
Lærer som elever arbejder her med et intuitivt beredskab der lettere forklarer sig i molare 
enheder end i molekulare, men her er samtidig klar antydning af at transskriptionsarbejde har 
sin berettigelse, for så kan vi opdage og tale om de molekulare virkemidler vi kommunikerer. 
 Til sidst indfandt en gaben og en træthed sig i lokalet, og især Tina var nødt til at lade 
yderligere og eksakt tekstligt arbejde hvile til gangen efter. Det var desværre en 
fejlbedømmelse her at vente med at konsolidere tekstteoretisk og teksthistorisk: Sådan et 
arbejde, i nuet, skal ikke udskydes hen over dage. I bagklogskabens lys skulle alle de gode 
beskrivelser af Desperation, Selvfed, Klagende, Sexet, stærk vokal, ”Hvor meget jeg lider for 
det”, al gestikken og tonaliteten og forsøgene på at beskrive, have været konsolideret tematisk 
og endeligt her. Jeg blev for ambitiøs på mine datas vegne i håb om at jeg kunne lade tekstens 
udvikling ligge for at arbejde i eleverne selv. Hvor langt kunne vi mon nå, hvilken vej ville 
denne helklassedialog af sig selv tage? Der sker meget i både elevers og lærers og skoles 
hverdag, og det svært at genoptage en erkendelsesrække, og her endda i stærk kombination 
med en oplevelsesrække. Vi kom ikke dybere ind i erfaringerne med Godhed, men jeg gav en 
teksthistorisk ramme lektionen efter om Benny Andersen, især om hans undgængerfigurer i 
1960’erne. 

Dialogform og emnestyring 

En optælling af taletidsfordelingen i casetimens dialog viser at dialogen efter læreren har 
instrueret i undervisningsformen i forhold til Kalle, dvs. fra alle er inviteret med i udvekslingen 
om Kalles fremførelse, er 5 minutter og 7 sekunder. Heraf er 2 minutter og 4 sekunder 
lærerens taletid. Det giver læreren 40 % af taletiden. Her er i de fem minutter til sidst tre 
friere elevindlæg (hvor læreren ikke spørger yderligere, men elevbidragene blander sig mellem 
hinanden) på mellem 9 og 15 sekunder. 
 I midten af casetimen, fra Kalle sætter sig og vi forsøger at finde ud af hvad dette digt 
mon handler om, og til David indfører termen selvfed, er taleturene på mellem 16 og 40 
sekunder. Altså relativt lange indlæg. 
 Omkring det sidste spørgsmål og udviklingen og konsolideringen til sidst af 
klangforskellen mellem de to fremførelser, er lærerens første indledende initiering 12 
sekunder langt, hun har et par optag på henholdsvis 9 og 6 sek. og en sidste konsolidering på 1 
minut og 8 sekunder, sammenlagt er lærerens taletid 1 minut og 35 sekunder af samlede 4 
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minutter og 46 sekunder hvor vi taler om de auditive forhold. Det svarer til 33, 2 % af 
taletiden som er lærerens, og de øvrige indlæg er relativt lange, mellem 20 og 41 sekunder. 
Indlæggene er alle længere end i begyndelsen af timen.  
 Jeg har kun optalt de minutter hvor læreren lagde op til klassedialog, ikke alle de andre 
minutter hvor læreren har instrueret eller holdt foredrag, og jeg har ikke sammenlignet med 
arbejde hvor eleverne sidder i gruppe- og pararbejde i andre lektioner. Gjorde jeg det, ville 
procenttallene se helt anderledes ud, og spørgsmålet er hvad jeg så ville have målt, for jeg 
mener ikke at det giver mening at optælle taletid i et rums dialog hvis dialog hverken var 
intenderet eller meningsgivende ud fra målsætningen med undervisningen. At måle taletid 
eksempelvis for lærerens indledningsvise rammesætning med Kalle i denne casetime giver ikke 
mening fordi formålet da ikke var klassedialog men at tilrettelægge og eksemplificere en ny 
undervisningsform.  
 Sidst i timen kender klassen bedre formen, klassen kender læreren lidt bedre, kender 
materialet: lytter efter lyden af hvordan teksten føler, alle indlæg er svar på samme spørgsmål, 
altså fokus er konstant, og hele tiden er indlæggene forsøg på at udvide terminologien ved 
inspiration af hinandens ord. Her er til sidst otte taleture om samme terminologi, inkl. 
lærerens spørgsmål og konsolidering. Fra at begyndelsen af lektionen gav indlæg på 9 til 15 
sekunder, er indlæggene vokset til 20-41 sekunder til sidst. Turene er frie, men emnet 
konstant. Alle svarer på og udvikler viden om samme problem.  
 
Alt i alt ingen epokegørende ny taletidsfordeling, men en udvikling mod en taletursfordeling 
hvor emnet kan fastholdes trods den åbne og undersøgende form. Emnefastholdelsen gives ved 
den problemrettede dialog: eksperimentariet er ved at undersøge ét spørgsmål: How does a 
literary work feel when it speaks? 

Opsummering af og konklusion på analyse af dialog og fremførelse 

 Jeg forholder mig her til de opstillede analyseenheder (s.153). 
 Jeg kan notere at dialogens progression af sig selv formede Berleants æstetiske felt med 
indtagelse af rollerne Fremfører, Lytter og Kunstværk, hvor Kunstneren kun er indirekte 
inddraget som en kender og kritiker af undgængernaturen. Det æstetiske felt indtages i og med 
at deltagerne spørges til de erfaringer der ligger i teksten, der spørges til konkret erfaret 
udtryk af teksten. I første omgang fordi de følelser eleverne forsøger at identificere sig med i 
digtet, ikke forklarer tekstudsagnet tilstrækkeligt, dernæst i særlig grad fordi David får 
etableret den Objektiverede identitet og indsætter dette studieobjekt. Det gør han ved at skifte 
deiksis i omtalen af objektet, fra ’man’ til ’person’. Det igangsætter den distancering studiet af 
objektet fordrer i det æstetiske felt. Den dobbelthed i både distancering og anvendelse af 
erfaring med sprog såvel som kultur og følelser som deltagerne, også læreren, skal opretholde 
for at opdage den modsatrettede fremmede stemme i digtets ironi, er den gevinst denne 
undervisningsform giver. Nærhed og distance på én gang. At forstå ironi indebærer en sådan 
dobbelt erfaring og kendskab til mange fortrolighedslag. Superadressaten erkendes her ved 
inddragelse af kulturel norm i sammenhæng med afprøvningen på personligt og interaktivt 
niveau. 
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 Klassen undersøgte fremførerens bevægelser (gestures) for overensstemmelse med 
tekstens bevægelser i molar og molekular enhed. I skabelse af den æstetiske transaktion i 
fremførelserne og deres gengivelser i centripetal retning kunne vi observere overensstemmelse 
og forsøge at navngive de parasproglige bevægelser der hjalp det indre overbevisende ord. Fra 
eleverne giver læreren ret i at man kan høre forskel på oplæsningerne og gennem den sidste 
udveksling om den klanglige forskel fungerer det indre overbevisende ord som intuitiv, 
umiddelbar, ikke-kognitiv osv. erfaringsudveksling i højere grad i vores mangel på 
terminologier end en intellektuel begrebslig kategorisering. Målet for denne 
undervisningsform er at få det intuitive og relationelle niveau til at arbejde bedre sammen med 
den intellektuelle begrebsliggørelse, og denne begrebsliggørelse er med denne afhandling 
præciseret til at benytte som ny undervisningsform. En faglig terminologi i Oral Interpretation 
som casetimen mangler. Blot er udviklingen af videnskabelig faglighed for mundtlig fortolkning 
ikke hele målet i sig selv, for jeg tvivler på at Davids eller Svends indsigter og gode 
observationer der kan præsentere redskaber til umiddelbar anvendelse, lader sig translatere til 
videnskabsfaglighed for dem. De vil måske altid have brug for at erfare og erkende intuitivt før 
de forstår. Det er kropslige og auditive erkendelser som deres denne undervisningsform også 
skal virke befordrende på.  
 
Fremførelserne viste ikke projicering af stoffet for tilhørerne og skift i locus, men til gengæld 
at der ikke er langt til at disse elever ville få et rigtig godt arbejdsredskab ved at øve rigtig 
projicering. Det ville fremme kendskabet til teksten, til dens tider, synsvinkler, fortællerskift 
osv., og give mere konkret materiale til klassedialogen. 
 Afprøvningen viste et højt niveau af opmærksomhed i undervisningen når eleverne ved 
kammeratens ansvar og fremstilling var inddraget. Denne opmærksomhed skal gives konkrete 
redskaber i respons og aktivitet, så det æstetiske felt bliver en modig og positiv afprøvning og 
ikke en fejlfindingsmanøvre. Jeg redegør for mine tillæg til forslaget i Pædagogisk pædagogik 
neden for (s.235). 
 Fremførelserne foregik i erfaringstilstand idet arbejdet i det æstetiske felt i klassen 
umiddelbart udsprang af Davids indsættelse af deiksis og lærerens tilbud om fælles arbejde og 
hjælp til hans fremførelse. Dette konstituerede den særlige tilhørerposition, tilhørerne er 
aktive hjælpere og ikke passivt publikum. 
 Det bør i høj grad videreudvikles i Poetisk pædagogik at stille autentiske spørgsmål til 
teksten. Denne del bør udbygges sideløbende med øvelser i projicering, da vil spørgsmålene til 
teksten og dens skift blive konkrete. Lærerens spørgsmål i casetimen er for åbne, en yderligere 
styring af retning ville være god for den fremadskridende energi i dette fortolkningsarbejde. 
Den dramatiske analyse, indledningsvis afklaring af ”hvem taler” ville alene bringe os hurtigere 
videre i spørgsmålet om overensstemmelse mellem lyd og tolkning. En klar ritualisering i 
dramatisk analyse ville hjælpe dialogformen yderligere for at undgå pseudodialog, og læreren 
ikke, som i tilfældene med Caroline og Nina, undlod anerkendelse og optag af deres bidrag. 
Elevindlæg skal gemmes til videre undersøgelse hvis de umiddelbart falder uden for dialogens 
progression. 
 Efterhånden som dialogen udvikler sig i casen, mener jeg dog at kunne fastslå at 
undervisningsformen generelt lægger op til den polyfone inspiration af hinandens ord.  
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Analysen af denne 25 minutter eksperimentundervisning viser at vi har for lille terminologi fra 
traditionen af Mundtlig tekstfortolkning, Oral Interpretation. Med afhandlingens opsætning af 
dette begrebsapparat ligger håndværket for undervisning i tekstfremførelse derimod parat: 
Oprettelse af det æstetiske felt, fremføreren der skal arbejde med præsentation af sin indre 
scene, beskrivelse af sprogrytme og performancetransskription, samt bevidst arbejde med 
implicitte og eksplicitte genreforventninger der kan skygge for læsningen og det drama teksten 
kan udspille. 
 Analyserne af casens sidste Turer viser også at i manglen på klar terminologi om de 
erfaringer vi gør os, da er auditive erfaringer svære at fastholde, imitere og gengive, hvorimod 
tolkningen af erfaringen, og gengivelse af den andens tale som det tostemmige ords molare 
hensigt er kommunikativt en lydhørhed og et beredskab vi har erfaring med. Det bør udnyttes 
ved bevidstgørelse af denne erfaring. 
 Det peger endvidere på at vi har erfaring med at forstå hinanden gestisk og krops-
rytmisk, som vægtskifte, pointering med hovedet, hænder der beskriver i store, runde og åbne 
”fremlæggelser af en oprigtig følelse”, over for en tilbagetrukket attitude i følelsen af forsvar 
over for en modpart. Analysen antyder endvidere at disse fysiske erfaringer er lettere at 
fastholde over tid end de auditive detaljer, formentlig pga. mangel på gehør og lytte-erfaring. 
Derfor flytter vi fornemmelse for meningen ud i analog, relationel kropslighed, modsiger os 
selv i argumentation og auditiv dimension, men forstår, på trods, alligevel hinanden i analog 
kommunikation. 
 
På den ene side retter David vores intentionelle rettethed mod at lytte efter et jeg der er 
selvfed. Dvs. at vi næppe havde forstået hinanden i casetimen hvis ikke den overordnede 
tolkning af digtet Godhed var givet med Davids formulering. Det tyder på at fortolkningen 
styrer vores udgangspunkt. Vi rettes mod at tolke tekstens udsigelse i en særlig retning ved 
Davids første taleture. Hermed indtager jeg et hermeneutisk afsæt.  
 På den anden side antyder flere elevers evne til at gengive ganske præcist hvad en taler 
for flere minutter siden gjorde auditivt, at vi kan træne sanseligheden og bevidstgørelsen for 
molekulare enheder, og at træk af såvel parasproglige, gestiske, kinetiske og proxemiske 
sansninger ville få beskrivelse og præcision. Med andre ord: det vil fremtræde for os hvis vi 
retter vores opmærksomhed mod det. Hermed antyder jeg et fænomenologisk afsæt. 
 Analysen antyder et både-og, og sådan må jeg konkludere at det forholder sig, for jeg 
har set et både-og hele vejen igennem afhandlingen. Vores perspektiv og opfattelse af hvad der 
foregår, har indflydelse som primært udgangspunkt i fortolkning, men vi må konstatere at 
fænomener fremtræder for os, og vi kan endda forstå og forklare dem i rimelig enighed, de 
indtager ikke forskellige positioner for de enkelte subjekter. Vi er selvfølgelig influeret af 
kultur og vores hele verdensforståelse i mødet med verden, men stadig fremtræder rytme og 
bevægelseserfaring som ganske fælles erfaring.  
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4.6. Sammenfatning af kapitel IV 

Arbejde med mundtlig fremførelse som teksttolkning er et supplement til det øvrige 
tekstarbejde. Det kan inspirere en intuitiv tilgang i vores omgang med et kunstnerisk værk, så 
kunsten får lov at blive præsenteret som sin egenart, som kunst; og så eleverne kan anvende og 
få nye sproglige og kommunikative erfaringer. Dette kapitel har vist at vores 
erfaringspotentiale er meget stort, men ringe bevidstgjort og anvendt i den almindelige 
undervisning. Således viser casetimen også store mangler af faglige terminologier, men jeg 
mener med denne afhandling at have redegjort for hvad undervisningsformen skal tilføres fra 
æstetisk teori, Oral Interpretation, versifikationsforskning og sprogfilosofi. Alle dele ses i 
anvendelse i min analyse af klassedialog og fremførelse. 
 
Jeg mener med min dialoganalyse, en dynamisk tilgang med fokus på progressionen i tæt 
sammenhæng med undervisningens mål, form og fagligt materiale at kunne skelne hvor 
dialogen har brug for retning og styring, både for progressionen skyld, og for den overlevering 
af kulturel og menneskelig dannelse skolen også er til for, samt skelne hvor det drejer sig om 
problematikker af demokratisk, magtstruktural art. En sådan metodisk skelnen helt ned i 
ytringens detalje, mener jeg er et supplement til didaktisk metode.  

Problemerne af kommunikativ magtstrukturel art viser sig i at læreren inviterer til åben 
polyfon dialog, men erklærer sig valoriserende uenig og er ikke lydhør over for et par af 
indlæggene som så lukkes ned og tilsidesættes. Man kan også anskue Lises Hårrh som en 
magtstruktural tilkendegivelse der viser at andre intentioner, henvendelser og gøremål 
influerer deltagelsen i dialogen ud over dem af faglig natur.  
  Som jeg plæderer for i alle sammenhænge så mener jeg derfor også angående analyse af 
klassedialog at analysen ikke kan foregå uden tæt sammenhæng og analyse af kommunikative 
forhold og intentioner fra deltagernes side sammen med faglige mål og materialer. Det er ikke 
nok at kalde en lærer ikke-dialogisk og formidlingsorienteret. Intet er sagt uden sin 
kontekstuelle sammenhæng. Og ganske meget skal styres for at der bliver åbnet for polyfon 
dialog og autentiske spørgsmål. Det dialoganalytiske redskab foreslået her med NMAs 
undersøgelse af dialogens tredjer og retninger for henvendelse mener jeg er ganske 
anvendeligt, men dets anvendelighed bør selvfølgelig undersøges i forhold til andre andre 
faglige mål og undervisningsmetoder.  

Jeg har konstateret at når klassearbejdet ikke gives tilstrækkelig retning, går det i stå når 
eleverne ikke kan bruge deres erfaring og kommunikative praksis med udgangspunkt i ’gæt 
hvad den anden tænker’. At gætte og indføle hvor samtalen bærer hen er et 
mellemmenneskeligt fælles projekt, og opgaven løses i fællesskab, også i undervisning. 
Dialoganalysen giver bidrag til casebaserede kvalitative studier der kan tage højde for 
kompleksiteten i klasserummets dialog i forhold til de undervisningsmetoder der foregår og det 
indhold der arbejdes med. Den åbner for kombinationen af forskning der fokuserer på 
individets muligheder for indflydelse med undersøgelsen af hvordan eleven overtager og 
anvender metodiske redskaber. Mit formål her har været undersøge IRF- og polyfone 
samtalestrukturer i forhold til undervisningens formål, og da det er læreren der formulerer 
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disse mål, er det læreren der har brug for at reflektere over ”vejen-ad-hvilken” til disse mål i 
hver eneste unikke situation.  

Jeg mener at fremvise en analyseenhed med ytringens retninger og tredjer der dels kan 
fastholdes i progressionen af samtalen, der kan give tydelighed for det vi ”handler” ang. og kan 
give procedure og model for lærerens eget refleksive arbejde med udviklingen af sin 
undervisning og reflektion over egne formuleringer. De dialogiske enheder ligger fast, tæt 
tømret sammen med både klasseaktivitet og tekstudsigelse. Det er vigtigt at påpege at gæt på 
hvad den anden tænker er en positiv, fremadrettet strategi og skal ikke kun anvendes som 
kategorisering af dovne elever. 
 I forhold til didaktisk forskning der er interesseret i både dialogens magtstrukturer og 
dannelsespotentiale, påviser jeg med NMAs sprogbrugsmodel, koblet her med en naturlig 
inddeling af samtalens progression, at vi bør gå ned i detaljeringsniveau for ytringerne for at 
beskrive forholdene. Tale er kompleks, og ytringer er sjældent henvendt eller omhandlende ét 
forhold ad gangen. Ytringer henvender sig i mange retninger og har mange hensyn, og 
sprogbrugsanalysen indgår så at sige som et første skridt før de øvrige analyser. Som en 
indledende kategorisering i forskning af klassedialog.  
 
Mundtlighedsundervisning er endvidere håndværk for krop og stemme med direkte 
indsigtsgivende erkendelse og træning i mødet med verden. Træning af det fysiologiske og 
følelsesmæssige håndværk hører med i undervisning. Træningsaktiviteten blev, trods et lille 
beredskab i faglig terminologi, effektueret og afprøvet kommunikativt, præciseret helt ned i 
molekulær enhed af især Kalle, David, Svend og Astrid. 

Transskriptionen viste at selv pauser er relationelt betinget. Pauser kan opfattes uden at 
de kan aflyttes temporalt. Pausen er ikke en absolut størrelse men en formdannelse, og pauser 
har mange former og relaterer tæt til tone, frasering, intonation og åndedræt, og i relation til 
lineær forventning såvel som cyklicitet, som Kalle inkluderede ”og lignende) modsat cyklisk 
eksklusion som David fraserede denne verslinje. 

I dette arbejde er det svært at skelne observation fra fornemmelse, følelse, tolkning og 
kropsholdning i fx fremlæggende kontra forsvarende fremførelse. Davids tonetrappe og mere 
lukkede, almindelige stemmebrug bliver med hans kropsrytme også til en fornemmelse af 
fremførelserne åben kontra tilbagetrukket kropsholdning. Det er svært at skelne observation 
fra følelse af hvad fremførerne gør, og fra hvordan klassens øvrige stemmer gengiver 
fremførerne. Hvad vi hører tonalt, ser vi også i kropsholdning, eller: det vi ser i kropsholdning 
og kropsrytme kan være det vi hører fordi struben har en anden stilling, Davids virker mere 
snøret til end Kalles. Det skyldes bl.a. at vi opfatter i helheden, vi tolker mening, ikke detaljer 
før vi bliver bedt om at observere detaljer. Det vi fortolker teksten som, er det vi hører og ser, 
for vi kan ikke se og høre andet end vores egen tolkning. Og på den anden side, jeg mener at 
fremvise observerbare eksakte træk på molekulare enheder og deres gengivelse i erindring fra 
ét menneske til et andet, mellem Kalle og Astrid, hvor Astrid gengiver molekulart dét hun har 
erindret molart, som hørt intention. Her er mere end blot fortolkning til stede: her er allerede 
observerbare enheder.  

Og derfor skal tale-lytte-læse-skrive-undervisning begynde i bevidsthed om tryk og 
rytme. Et parameter der kan observeres af den utrænede. 
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Analogt niveau er formidleren mellem molare enheders følelse og intention og 
molekulare enheders udtryk. Her forstår vi en masse fra relationel og følelsesmæssig erfaring, 
det vi ved om, og bevægelserne tegner måske ’det hvide land’ mellem molar og molekular 
forståelse. 
 Jeg mener med den æstetiske fremførelsestransskription ikke kun at kunne vise nogle 
af de bevægelser som vi udtrykker os ved og forstår, men også at kunne fremvise forskellen på 
analogt niveau og tekstssidens ikonicitet. Tryk og tonale bevægelser i sammenhæng med 
fraseringens niveauer og i både cyklisk bevægelse og relation til lineær forventning og revision, 
mener jeg viser nogle af de detaljer i tid, i kategorier af udstrækning (s.69) der ligger i og med 
det temporalt/spatiale fænomen: poesiens bevægelser i skrift og tale.  

4.7. Tillæg til forslag til undervisning i mundtlig 

fortolkning og transskription 

Mit forslag til metode for denne undervisningsform er for så vidt hele denne afhandlings 
argumentation. Her skal jeg blot tillægge konkrete forslag til arbejdet med projicering af 
teksten, responsgivning i klasserummet og for arbejdet konkret med transskriptionsdelen: 

Projicering 

Da det oftest vil være for tidskrævende som tilbagevendende arbejdsmetode i klasseværelset at 
skulle indøve en tekst så godt at man kan begynde at projicere den, kan vi i stedet øve at tale 
”til”, evt. personificeringen i Davids tilfælde af superadressaten, som en forlængelse af den 
dramatiske analyse. Dvs. vi kan nøjes med at projicere vores tolkning lydligt, en lydlig, 
kommunikeret locus, selvom vi er nødt til at støtte os til teksten, og dermed kan vi slippe 
forestillingen om projicering rumligt med blik og visuel koncentration. Men det vil være en 
meget lærerig øvelse hvis man bare én gang i sin gymnasietid havde ansvar for at lære en kort 
tekst udenad og at diskutere projicering både rumligt og lydligt som teksttolkningsarbejde. At 
lære udenad giver også erfaring med personlige studieteknikker og læringsstrategier. Det er et 
stort arbejde, det skal støttes i processen af læreren som kan hjælpe med tekstarbejdet i 
processen, og det bør tælle i størrelsesorden som en større stil eller mindre rapport.  

Respons: 

Tydelig formalisering af responsgivning. En god responsdialog kunne indarbejdes ved at kræve 
at respons skal tage udgangspunkt i tolkningen af den tekstbid man vil forbedre og formulere 
sig i tre givne punkter hver gang: 
1.forklar din tolkning af linjen,  
2.forklar de virkemidler du foreslår.  
3.læs linjen højt med det foreslåede virkemiddel. Er det for svært at læse højt, spørg da klassen 
om hjælp.  
En formulering kunne lyde således: ”Fordi jeg’et skal virke meget selvoptaget her i linje xx og 
forventer at resten af verden skal respektere det hårde arbejde som jeg’et gør i en hél time, så 
kunne man lægge ekstra meget tryk på hvis jeg IKKE bliver forstyrret , og så måske endda 
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holde en ekstra lang og sigende pause efter linjen ...”. Efterfølgende læses den korte 
tekstsammenhæng højt som han eller hun foreslår det udført. 
 Respons kræver ofte håndhævelse i begyndelsen af det samme respons-skema, så alle 
lærer faste mønstre for arbejdet. Det skal indarbejdes som ritual! At lære respons i faste 
rammer kaster også af og til fra sig i den almindelige dialog i hverdagen. Gode vaner af 
akkuratesse og positiv kommunikation fremmer den generelle tillid i klassen. 
 Det kan være en ganske svær øvelse at blive tvunget til at lede efter positive ting i 
stedet for fejl hvis deltagerne ikke er vant til denne form. Derfor er formaliseringen vigtig 

Arbejde med transskriptionen 

Klassen kan inddeles så fire eller fem elever sammen tager sig af en strofe eller aftalte 
linjeantal, men hele digtet skal transskriberes. Så bliver hele tekstarbejdet stadig detaljeret, og 
alle er stadig tvunget til at skulle forholde sig til hele tekstens udsigelse, men behøver kun at 
aflytte mindre bidder for auditive detaljer. Det ville gøre øvelse med transskriptionen mere 
overskuelig, men det kræver fire-fem båndoptagere der kører med hver sit bånd, som 
elevgrupper derefter arbejder med forskellige dele af. 
 At arbejde med digte i grupper som forberedelse til fremførelser og rytmiske analyser 
var den arbejdesform der fik bedst evaluering af eleverne. Gruppearbejdet foregik sidst i hele 
undervisningsforløbet, med klare opgaver i forhold til det gennemgåede og afprøvede stof og 
en kort fremlæggelse umiddelbart for klassen (se bilag 14). Det blev for eleverne en afprøvning 
af egne erfaringer og en indarbejdelse af allerede indlært stof. 
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KAPITEL V 

KONKLUSION OG PERSPEKTIV 

Det er et andet og nyt litteraturpædagogisk udgangspunkt når jeg inddrager bevidstgjort 
oplevelse af kunst i undervisningen. Med afhandlingen får vi en ny undervisningsmetode 
inden for danskfagets egen faglighed, en metode der sætter oplevelse af kunst ind som 
arbejdsredskab for faglig dialog. Det igangsætter et intuitivt og mellemmenneskeligt beredskab 
der hænger nøje sammen med den intellektuelle bearbejdelse for at forstå værket.  
 Med Frede V. Nielsen og Arnold Berleant breder jeg erfaringen af æstetisk 
kommunikation ud som værende et mål i sig selv for os, samtidig med at jeg viser at dén 
specifikke søgen derfor er at konstatere overalt, ikke mindst i vores sproglige udveksling. Den 
æstetiske søgen findes ikke blot som noget ekstraordinært skønt, eller poetisk præcist i 
tekster, men former nyskabelser og æstetiske udtryk ud fra og i almen erfaring ustandseligt - 
en skaben som 1.g’s elever dokumenterer kendskab til. 
 Jeg bidrager til forskning i litteratur med undersøgelse af hvad poesien er skabt af og 
hvorfra den får sin effekt, nemlig fra vores erfaring med sproglig interaktion. Afhandlingen 
dokumenterer at sproget er formet af dialog, og ud fra Bachtins forståelse af sproget 
med dialogen i sit indre fra start kan vi få blik for den dialogiske erfaring som sprogforståelse, 
poetisk skaben og menneskeligt samvær er, den erfaring danskundervisning kan tage 
udgangspunkt i. 
 Det dialogiske udgangspunkt er meget vigtigt for diskussionen i 
versifikationsforskningen. Kapitel III om poesi og versifikation trækker internt forskellige 
retninger op i diskussionen af hvor de poetiske virkemidler opstår, efterhånden ikke nogen dyb 
konflikt mellem auditiv og visuel læsekompetence, læsningen aktiverer vores 
semiotiske beredskab og vilje til at forstå og tolke tegn, men den lydlige side, vores prosodiske 
erfaring, former i lige så høj grad som skriftsidens sekvensinddeling. Begge sider former rytme. 
 Poesiens skriftside ligner andre erfaringer, den grafiske og syntaktiske ikonicitet i 
enjambementet (ophobning af sprogstof) ligner kinæstetisk-fysiologiske erfaringer. Larsson 
siger at tegnet opstår som et kontekstuelt netværk af fire temporalt erfarede 
bevægelser som vi forholder vores læsning til, Kjørup at tegnet opstår ved at verslinjen og 
den semantik der udspringer af dens mærkværdige sprog slås med sprogets syntaks om 
betydningsdannelsen, og at der derved opstår atter helt ny betydning. 
 I afhandlingen tager jeg således udgangspunkt i Curetons/Larssons fire bevægelser, med 
lydligt og temporalt grundlag, samtidig med at jeg er enig med Kjørup i skriftens kraft 
når skriftsproget peger tilbage på talen og er den egentlige årsag til at vi kan abstrahere 
vores sprogdannelse. Vi bruger skriftsproget til at forstå, ikke til at lydliggøre. Men jeg 
supplerer begge retninger og viser at betydning og ny poetisk fremkomst ikke kun foregår i 
semiosis. Jeg kan simplificere min indvending med at disse tegn ikke kan stå alene, men at 
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tilgangen skal suppleres i perspektiv af både ontogenese og fylogenese. Løgstrup forsøger at 
trække det historisk sprog-fødte (fylogenesen) ord ud og se i ontogenesen på det vi som 
sprogbrugere kan med dette ord, fordi vi er vokset med ordet, eller ordets betydninger vokser 
med vores egen forståelse og erkendelse hele tiden. Ordets betydning ligger ikke fast før vi 
bruger det i eksplicit og præcis kontekst, og ord kan indtage de forskelligste pladser i vores 
brug og er ikke faste tegn. Bachtin forsøger så at sige at gå den anden vej: At holde ordet frem 
for os og vise hvor meget fylogenesen, heteroglossia, spiller ind, og vores ubevidste såvel som 
bevidste og fysiske tredjer taler så meget med i vores kulturskabte sprog at vi slet ikke hører 
det, men tror at vi kan beskrive sproget systematisk og entydigt.  
 Så selvom skriftsproget og dermed poesien ikke angiver lyd, så har vi alligevel som 
erfarne sprogbrugere medhør for den stemme der dialogisk, sjældnere monologisk, 
giver det læste betydning, for uden meningsgivende tryk og tonalitet, viser mine analyser, er 
der ikke betydning for sprogbrugeren. Kalle kan læse sproget op, men det giver ikke mening 
for ham for han former mere musik end han former betydning. Han forstår ikke meningen med 
det han læser. Først da hans læsning kontrasteres Davids dialogiske oplæsning, kan vi sige mere 
om hvordan Kalles oplæsning virker.  
 Udførelse af transskription, analysen af fremførelserne og 
sprogbrugsanalysen af klassedialogen, afhandlingens kapitel IV, er verifikationen af mine 
påstande i kapitel III, for her dokumenteres, som Løgstrup siger, at sproget opstår fordi vi har 
en følelse, og den har umiddelbar ekspressivitet, den er mening. Vi giver meningen lyd i 
direkte semantisk prosodi, den skal ikke først ”oversættes” hverken intellektuelt, eller gennem 
sprogets syntaks. David giver lyd i øget tonal variation i tone-trappe og kort fraseringsrytme i 
de molekulære enheder der udtrykker semantisk selvfedme i denne kontekst fordi han 
imiterer følelsens molare enheder.  
 
Undersøgelsen af casetimens spontant opbyggede æstetiske felt underbygger 
Løgstrups påstand når feltet giver metoder til at undersøge den sproglige detalje i sin 
meningsgivende ekspressivitet, og det peger på at studiet af disse detaljer er meget relevant for 
studiet af tekster, også på alment niveau, eller måske ligefrem især på alment niveau, fordi det 
er i vores daglige omgang i sproget med hinanden at vi har erfaringerne med Bachtins pointer i 
det dialogiske (har øre for superadressatens fremmede ord i sprogbrug). Vi kan høre mere end 
vi hidtil i undervisning har sat på begreb eller lyttet efter. Disse auditive detaljer og sproglige 
og gestiske bevægelser beskriver og dokumenterer denne afhandling. 
 
Jeg viser at jeg ved at tage afsæt i at anskue helheden kan specificere detaljerne i menneskets 
ekspressive muligheder med tekst, med egen stemme og krop og med relationen til 
medmennesket samtidigt, bl.a. fordi medmennesket i sin dialogiske repræsentation altid er 
nærværende. 
 Bidraget til forskning i disse detaljer er samtidig bidrag til 
litteraturpædagogik og klasserumsforskning fordi alle dele fokuserer på og udarbejder 
metode til studie af hvordan vi udtrykker os. Litteraturpædagogisk foreslår jeg med 
performanceteori hvordan læreren kan opstille mulighed for at hele klassen kan indtage det 
æstetiske felt i studiet af tekster. Første del af kapitel II er overvejende en introduktion til 
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denne nye arbejdsmetode: Instruktion af fremførerens arbejde tekstanalytisk og arbejde med 
projiceringen for tilhørerne der kan følge fremførerens indtagelse af den objektiverede 
identitet. Denne litterære tilgang profiterer af deltagernes oplevelse i æstetisk funktion, som 
for så vidt ikke er mere højtravende end at deltagerne får mulighed for at gøre erkendelser i 
mødet med andre positioner og med andre erfaringer end deres egne. Arbejdet foregår som 
afprøvninger i eksperimentarium ved aktiv lytning, respons og dialog om forbedringer af 
fremførelserne med fordring om afprøvning i erfaringstilstand. Kapitel I redegør for at det er 
erfaringerne i fællesskabets kunstneriske sammenspil der er vigtige. 
 
Et afgørende metodisk bidrag til forskningen er med Elisabeth Fines diskussion at få begreb for 
transformationen af menneskeligt udtryk til den hvide papirside via den videreudviklede 
æstetiske transskription. Især bevidstgørende er instrumenteringens molare og molekulare 
enheder, der gør det muligt at begrebssætte i hver enkelt specifik situation hvilke udtryk det i 
fortolkningen for tekstmageren drejer sig om og hvilken sammenhæng det har for helheden, 
meningen med en fremførelse. Det er samtidig lige så afgørende at denne 
transskriptionsmetode suppleres af min versifikatoriske tilgang, så rytme og frasering i den 
sproglige ytring og i den poetiske ytring i fremførelsen får tilstrækkelig 
detaljeret beskrivelse.  
 Ved transskription og analyse af elevfremførelserne dokumenteres vores store 
beredskab for sprogets bevægelser som jeg redegør for med Cureton/Larssons rytmiske 
tilgang. Fremførerne giver betydning i deres udtryk ved komplekse relationer i bevægelserne 
som man kun ved inddragelse af alle rytmiske dele kan give den fulde redegørelse for. Pauser 
fx, eller Davids efterhængte bagudvendte enjambement over for Kalles cyklisk inkorporerede 
sætningsdel i ”og lignende”, er meget semantisk forskellige. Kun i delenes relationer kan 
redegøres helt for den semantiske effekt af kortlinjefraseringen over for syntaktisk helmening, 
for effekten hos David formedes også af den lidt trætte, uprætentiøse gentagelse af ”slå nu 
armene ud” over for Kalles oprigtige, halvdesperate opfordring: (med kolon) ”Slå nu armene 
ud”.  

Fremførelsestransskriptionen kan ikke kun vise de bevægelser som vi udtrykker os ved, 
men kan også pointere forskellen på analogt niveau og tekstsidens ikonicitet. De 
to fremførere føres til at snuble spontant i de ekstra verslinjer der ikke indordner sig 
forventelig rytme og meningsversenes linjepar, dvs. at her ér ikonicitet og sætningsret læsning, 
som Kjørup hævder, men fremførerne snubler spontant, kropsligt-rytmisk, tekstens brud har 
kropslig-rytmisk-effekt, direkte, som et analogt benspænd. 
 Intonation, frasering, beskrivelse af pausens form osv. er udfordringer for forskeren i 
beskrivelse af udtryk og sprog, mens bidraget til litteraturpædagogik og sprogsociologi på 
ungdomsniveau i højere grad ligger i at få redskab og begreb for lydhørhed overhovedet, hvad 
skal vi lytte efter? I praksis kan vi lytte efter betoninger og undersøge semantisk tryk og 
begrunde valg i transskriptionen i sammenhæng med de æstetiske valg fremføreren foretog. 
Derved føres vi til at beskrive de fire bevægelsers virkninger, og en større forståelse af deres 
effekter og arbejde vokser frem af sig selv. Litteraturpædagogikken får hermed et nyt 
materiale. Materialet er sproglig semantisk detalje som litterær beskrivelse generelt ikke har 
interesseret sig tilstrækkeligt for. Poesiens detaljer og fremførerens udtryk giver os mulighed 
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for undersøgende og problemorienteret klasseundervisning fordi vi kan fastholde dialogens 
emne og undersøge lydlige og betydningsmæssige konsekvenser i afprøvningerne. Samtidig 
baserer klassens forhandling sig på erfaringer sprogligt og kommunikativt som eleverne 
allerede besidder: Sprogbrugerens kompetencer. 
 Den fælles problemorienterede undersøgelsesform som litterær tilgang er 
ikke kun nyt for litteraturpædagogikken men spiller endvidere en afgørende rolle for mit 
bidrag til didaktisk forskning: For at vi kan undersøge klassedialogens dynamiske karakter 
yderligere er det vigtigt at få defineret og skelnet parametre der forskydes fra de parametre der 
er mere uforanderlige. Hidtil har emnefastholdelse i klassedialogen været et ustabilt parameter. 
Med dette studie i den poetiske ytring kan emnet blive en relativ stabil faktor, og 
det giver et vigtigt grundlag i analysen af klassedialog generelt. For selvfølgelig 
hænger arbejdsform nøje sammen med det udkomme dialogen får og med den processuelle 
udvikling i elevernes deltagelse. Med Haugsted foreslår jeg derfor et andet pædagogisk 
spørgsmål i tekstarbejde, ikke kun et hvad, også et hvordan, men vigtigst er det at svaret søges i 
tekstens erfaringer, ikke ved hinandens associative bedrifter. Svaret skal søges med det faglige 
redskab. 
 Samtidig med metodens fokus på klassedialogens progression opstiller jeg med NMAs 
sprogbrugsmodel et redskab til studie af den enkeltstående markante ytring man som lærer 
undres over, fornemmer betydning af, måske uden at kunne fastlægge hvor problemer eller 
gevinster ligger, som Davids deiksisskift til Person eller Lises kamp for anerkendelse med hån, 
Håhrr. Det store udbytte af NMAs model er at studiet af ytringen operativt også er studiet af 
ytringens kontekst, både globalt og lokalt. Derved er hendes sprogbrugsmodel et 
instrument for dynamisk dialogisk analyse. Dialog er en meget kompleks størrelse at beskrive, 
men modellen forenkler på én gang de pragmatiske strukturer fordi den ser på ytringens ilagte 
henvendelser temporalt historisk i retninger, forud og bagud, og samtidig konkretiserer 
medvirkende tredjer, både den abstrakte superadressat og de konkrete mere eller mindre 
tilstedeværende tredje modtagere. Ytringers interne dialogiske mønstre kan således 
anskues til opklaring og hjælp i konkrete udvekslinger der samtidig altid er stærkt kontekstuelt 
bundne. 
 Det giver en bevægelig dynamisk model for hvordan læreren kan reflektere over 
dialogers progression, gå i detaljen uden møjsommelig systematisk tvang og forpligtelse på 
lange samtalestykker. Det er vigtigt for læreren at få redskab til metarefleksion i sin 
professionelle praksis for at vedblive at være professionel med en uhøjtidelig tilgang til egen 
kommunikative dagligdag. En uhøjtidelig tilgang kan kun opnås hvis man som lærer får 
mulighed for og instrument til at gøre fejl om, revidere og blive klogere. Får vi ikke 
redskaberne til at udvikle os, kan fastlåsning i ”sådan er nu jeg”, blive en ufrugtbar stagnation 
der grunder sig på afmagtsfølelse. Vi kommer ikke langt nok blot med kritik af at vi er for 
formidlingsorienterede, og for lidt dialogiske i praksis hvis vi ikke også gives konkrete 
handlemuligheder. Denne afhandling bidrager med metode til en sådan metarefleksion. 
 
Således udvikler jeg tre nye redskaber at tage i anvendelse i danskfaget: Mundtlig 
fremførelse og undervisningsmetodik til litteraturundervisning, udvikling af æstetisk 
transskription til brug for alment undervisningsniveau, men også udviklet til et detaljeret 
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versifikatorisk arbejde på forskningsniveau, og som det tredje nye redskab en dialoganalyse til 
lærerens reflektoriske praksis i egen undervisning og dagligdag. Afhandlingen foreslår 
danskundervisning på ungdoms- voksen- og universitetsniveau, med tillempning kan det 
anvendes i grundskolens mellemgruppe også. 
 Dannelsesperspektivet her er, som jeg indledte denne konklusion (og hele afhandlingen) 
med, et andet end litteraturpædagogikken vanligvis indtager. Traditionelt vil 
litteraturpædagogikken gerne føre eleven til forståelse og erkendelser af tekstens verden og 
verdensbillede, også perspektiveret elevens egen verden. Jeg påpeger at disse erkendelser og 
forståelser skal hjælpes ad intuitive og følelsesmæssige biveje over æstetisk funktion for at give 
plads til forståelse af litteraturen som kunst, med kunstens særlige henvendelsesform 
og engagement.  
 Forståelse kan opnås ad intellektuel vej, ved samtale og arbejde med indsigter om den 
litterære form og udsigelse som repræsentation af følelserne i teksten. Men den æstetisk 
erkendte formidling ved præsentation og afprøvning af det teksten siger, hører 
med til erfaringen af kunst. Afhandlingen giver litteraturpædagogen metode til at præsentere 
kunsten som kunst, nødvendigt alene fordi den æstetiske bevidsthed er en del af skolens, og 
ikke mindst gymnasiets, dannelsesprojekt fra start. Afhandlingen gør således rede for og viser 
vores store evne i kommunikativ praksis og nysgerrig for ”den anden”, en nysgerrighed vi ikke 
må teknologisere til analyseskemaer og store begrebsapparater udelukkende, men som kan 
næres af intuitive redskabers indflydelse. Således viser jeg hvordan Nielsens musikdidaktiske 
filosofi ang. lige dele videnskabsfag, håndværksfag og kunst-fag i musikkens basis kan blandes i 
praksis for danskfaget. Fremførelse bliver kun didaktisk redskab for danskundervisningen hvis 
det både respekteres som litterær teoretisk tilgang med dramatisk analyse, projicering og 
locus’ virkemidler, såvel som det skal respekteres som kommunikativ og sproglig teoretisk 
viden om ekspressivt udtryk, semantiske tryk, pauser og sprogets bevægelser, og 
yderligere tilføjes bevidsthed om vores sprogs dialogiske forhold. Denne nye teoretiske tilgang 
fungerer samtidig med at fremførelse respekteres som håndværk vi kan øve, træning af 
stemmebrug og muskulatur og lydlig projicering, og fordi vi anvender transskription i én eller 
anden form for at øve lydhørhed og for at bevidstgøre tale-lytte-læse-skrive-processer på én 
gang. Og teori og håndværk forenes intuitivt i fællesskabets erfaringer ved medvirken og 
skaben sammen. De æstetiske processer der tilbyder sig som erkendelsesredskaber i 
præsentation af den kunst dansklæreren selv slæber ind i klassearbejdet skal respekteres i 
danskfaget, for dansk er ikke kun et redskabsfag for alle øvrige discipliner i opvæksten, dansk 
er i høj grad et erkendefag, og her tilbyder kunsten stor vidde og store udtryk i det små. Her 
bliver håndværk og teori samlet i en relationel, analog kommunikativ erfaring. 
 De mange små æstetiske og ekspressive valg som fremførerne foretager intuitivt, 
synliggøres med udviklingen af, og problemerne med, transskriptionen. En umiddelbar og 
relationel ”helhedsforståelse” af det ekspressive udtryk er formentlig et kommunikativt 
redskab så gammelt som evolutionen selv, siger Bateson. Afhandlingen redegør for vores evne 
til at sanse de forskellige rytmiske bevægelser som vi kommunikerer på alle måder: en pause 
kan formes såvel som temporalt ophold, som ved frasering, åndedræt og tonegang vha. de 
samvirkende bevægelser: prolongiel, lineær bevægelse, og i vores evne til at gruppere forløbet 
i små og store dele, den centrerende bevægelse, og jeg viser at der indlejret også er en mere 
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isometrisk, men dog alligevel subjektiv tidslig puls som vi fornemmer tempo og pauser og de 
øvrige bevægelsers relation til, metret. Endelig har vi kompetence i at forstå disse bevægelser i 
en overordnet spatial erfaring, der indsætter informationerne i oversigtlige forhold, og så er vi 
tilbage ved det mere traditionelle litteraturteoretiske udgangspunkt som megen pædagogik er 
baseret på: tekstens tema. Afhandlingen viser således alle de mellemregninger vi erfarer inden 
vi når til den intellektuelle forståelse af kunstens tema. Erfaringer som faget nu kan 
begrebsliggøre og udnytte. 

Fælles undersøgelse af sprogbrug 

Bachtins begreber om monologisk og dialogisk sprogbrug og NMAs operationalisering af det 
med- og især det modsatrettede tostemmige ord er et uvurderligt redskab til at 
undersøge klassens sprogbrug i en og samme bevægelse som undersøgelsen af tekstens 
sprogbrug pågår. Derved er denne operationalisering også medvirkende direkte til målet for 
hele undervisningsmetoden, dialog om tekstens fortolkning, fordi 
operationaliseringen i en og samme bevægelse progressivt kan redegøre for elevers og lærer 
fælles ryk ind eller ned i teksten: How does a literary work feel when it speaks? 
Sprogbrugsanalysen synliggør direkte fremførelsesundervisningens potentiale når vi kan skelne 
”tale af” fra ”tale om” andres måder og hensigter. 
 Samspillet mellem Interpretation-traditionens henstillinger og sprogbrugsanalysens 
destillering af retninger, henvendelsens mål og tredje modtagere betoner direkte hvilket 
arbejde fremføreren skal præstere. Her er behov for den dramatiske analyse for at kunne 
præsentere den adækvate stemmeføring i sin fremførelse, for hvilke hensigter kan en jeg-
person have med sin tale. Ved fremstilling af den for teksttolkningen adækvate stemme føres 

tilhørerne til at indse hensigten: ,” nu skal 
I
 hØ
re
 hvor mE

get
 jeg lI

der
 for det ”, gengiver Astrid 

Davids jeg-person i livlig tonalitet og fremhæver jeg’ets forsvar mod bebrejdelser. I 
redegørelsen for hvad Astrid gør her, har vi behov for alle afhandlingens indsigter: Klassen 
forhandler en objektiveret identitet som David har oprettet. I forståelsen af denne anden 
gengiver vi bl.a. for hinanden i centripetal retning den andens tale, i dette tilfælde i molare 
enheder (hensigt). Tydelig hensigt afspejles i denne kontekst som tæt tonal variation. 
Sprogbrugsanalysen kan destillere ytringers henvendelsesretninger ud i løbende flow og vise 
hele taleturens forskellige henvendelser, mod tredjemodtager, mod forrige ytring osv. 
Klassedialogens fokus er konstant i denne undervisning i og med at det er lyden af stemmen vi 
skal nå til enighed om, derved opstår andre associerede forestillinger ikke i samme grad som 
tale óm tekster ofte medfører i litteraturundervisning. Vi får med undervisningens æstetiske 
felt et rum vi kan bruge til at udforske os selv, hinanden og den kultur vi er børn af, men vi får 
også en fastholdelse af dialogens tema. En fastholdelse som klasserumsforskningen savner når 
den behandler dialog. 
  Der er bestemt stadig behov for at udvide metoder og bevidstgøre os hvad der foregår i 
den klasseudveksling vi som lærere igangsætter. IRF-dialogstrukturen er i sin grundform en 
udmærket metode til at udveksle og udbygge eleverfaringer med, det handler i grundformen 
Dialog mere om et kontinuum af fri over for bunden form, hvor den frie form i 
virkeligheden fra lærerside skal sættes i meget fast ramme. Det handler ikke kun om autentiske 
spørgsmål, men mere om konsolidering af dialogens formuleringer, og om indførelsen af 
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faglige begreber at handle med for at elevernes taletidslængde vokser yderligere. Disse punkter 
er igen tæt knyttet til lærerens evne for optag og åbenhed for de observationer elevindlæggene 
giver.  
 Lærerens perspektiv styrer for at give horisont og ramme, for det er en umulig opgave 
at sørge for progression i arbejdet uden at lede retningerne for arbejdet. Og elevernes arbejde 
kan godt blive både nyskabende og undersøgende inden for horisont og ramme 
alt imens de undersøger retningen for hvad læreren tænker. De opfinder udtryk og begreber, 
”selvfed”, eller ”fortællende” kontra ”..digt..originalt..læst-op-fortælledigt” fx, inden for 
lærerspørgsmålenes horisont.  
  
I forhold til didaktisk forsknings metodisk blandede interesse for dialogens magtfordeling og 
dannelsespotentiale bidrager mine forslag med en indledende undersøgelse af, med 
sprogbrugsmodellen, at blive i stand til overhovedet at beskrive dialogers komplekse 
henvendelser og forhold før vi kan kategorisere samtalens indhold og omdrejningspunkter. 
 
Perspektivrigt for danskfaget ud over denne afhandlings formål finder jeg desuden især  
den fælles undersøgelse af sprogbrug med mundtlig fremførelse i interkulturelt henseende. 
Undervisningsmetoden åbner simpelthen for mulighed af studie af egen og andres baggrund 
samt åbner for muligheden af erkendelser ang. helt fremmede kulturer, geografisk som 
historisk, det sidste som et møde kun litteraturen kan bidrage med. Den stærke antropologiske 
drejning instituttet på NorthWestern University havde taget de sidste tredive år, vidner om at 
også her kan kunsten hjælpe os: vi kan både distancere os og komme helt tæt på andres 
erfaringer vha. den æstetiske performance. 
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Bilag 1. ”Model til analyse af prosa”  

Fra Faglige forbindelser i dansk. Sprog, litteratur og film. Dansklærerforeningen 2005. 
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Bilag 2.a. ”Girl” af Jamaica Kincaid (Charters 2004: 296-97) 
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Bilag 2.b. Eksempel på “fremmederfaring”, Student D fra 

Northwesternkurset. 

 “The Analysis and Performance of Literature” var kursets navn. Et eksempel på hvordan 
en ”fremmed erfaring” ved hjælp af arbejdet med fremførelse kan opleves, observerede 
jeg ved undervisningen på Northwestern University. Med afsæt i en kort prosatekst, Girl 
af Jamaica Kincaid (se forrige, bilag 2), prøver flere studerende først teksten fra både 
datters og mors synsvinkel. Det medfører klare skift i tempo, tonalitet og rytme, meget 
effektfuldt. Hvordan kan man arbejde med vekslen mellem stemmerne? spørger læreren, og 
dernæst om synsvinklen i teksten, hvem og hvor er fortælleren? Hvordan kan det give sig udtryk 
i fremførelsen? Dette bliver en fælles undersøgelse. Er der andre stemmer? Mændene? En far? 
Studerende A bliver derefter spurgt om indretningen af rummet (her også fysisk, de 
studerende måtte tage artefakter med til deres egen forberedte fremførelse, studerende A 
vil have en stol og lidt tøj med). Studerende B forsøger sig som datteren, en gengivelse 
der er langt mere distanceret end As. Hun bliver derefter bedt om at tage læsepulten 
væk, om at ”placere” en bedstefar i en stol et sted og nu at tale til sin mor, improvisere, 
ikke nogen ond mor, men som datter der må bære alle byrder alene. Det er svært, men 
efter en udvikling af egne svar til sin mor, får hendes stemme ro og klarere udtryk. 
Studerende C improviserer samtale med mor i telefonen hvor hun foretager sig andre ting 
imens mor formaner, den studerende er scenevant, og hun giver den gas i 
performancetilstand, meget sikker. Klassen får til opgave at instruere hende, vær modige 
nu siger læreren. Der kommer forslag til variation, pauser, den studerende får bedre greb 
om vekslen mellem mor- og datter-stemme. Er hun troværdig? spørger læreren, tror vi på 
at mor er i telefonen? Ja! svares der tydeligt i lokalet. Er der nogen der vil prøve at improvisere 
over hvad man laver imens mor er i røret? Studerende D improviserer en scene hvor mor er i 
røret mens han spiller videospil, ”mor” ligger mest ved siden af. Det er morsomt. Prøv nu 
at sætte mor ind i samme rum som dig. Hver gang studerende D afprøver sin scene, falder 
ordene lettere, der er genbrug og nye sekvenser i god blanding, efterhånden får scenen, 
et skænderi mellem mor og søn, et tematisk fokus, den studerende har stor sans for 
satiren, det er meget morsomt. Kommentaren fra hans ven er: Well, a black woman! Den 
studerende bliver nu bedt om ikke at veksle skænderiets to stemmer i så hurtige og tætte 
skift om sin egen krop, men at placere scenen af de to der skændes lige over publikums 
hoveder i stedet, derefter bliver skiftene mellem stemmerne et lille skift i hans 
blikretning ude hos tilhørerne. Meget effektfuldt, fremføreren får mere ro, og 
skænderiet mellem mor og søn får nu rigtig substans: stoffer, videospil, alt for længe ude 
om aftenen i stedet for at passe kirketid søndag morgen, det er vedkommende. Intensitet 
og koncentration i rummet er vokset. I tredje afprøvning giver læreren ham til opgave at 
give moderen mere karakter, og i denne sidste gennemspilning falder han ind i rolige 
dagligdags argumenter for at opføre sig ansvarligt over for andre mennesker og i livet. 
Uden satire og med stor empati i moderstemmen, et klogt og respektabelt menneske. 
Moderens angst og kærlighed får stemme. 
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 Jeg bilder mig ind, at denne studerende fandt noget vigtigt i sine egne moderlige 
formaninger den dag, om ikke andet, så fandt han mod til at slippe satiren og gå ind i et 
seriøst og følsomt udtryk. 
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Bilag 3. Elisabeth Fines udskrift af Verbal Art. Stagolee (Fine 1984) 
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Bilag 4. Digt af Christian Dorph (1995:30) 
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Bilag 5. Andkjær Olsens ”Lulus sange og taler” (2000:7-14) 
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Bilag 6. Benny Andersens digt ”Godhed” (1964) 

 
Benny Andersen: 
 
 Godhed 
 
1    Jeg har altid prøvet at være god     ooOoOooooO 
      det er meget krævende    ooOoOoo 
      jeg er en hel hund efter    oooOOoo 

   at gøre noget for nogen            oOoOooOo 
5    holde frakker     ooOo 

   døre               Oo 
        pladser                  Oo 

      skaffe nogen ind ved et eller andet   ooOoOoOooOo 
      og lignende               oOoo 

10  brede armene ud     ooOooO 
      lade nogen græde ud ved min skjorte  ooOoooOooOo 
      men når lejligheden er der    ooOoooOo 
      blir jeg fuldstændig stiv    ooOooO 
      vel nok en slags generthed    oOoooOo 
15  jeg rusker i mig selv    oOoooO 
      slå nu armene ud     ooOooO          (OOOooO) 
      men det er svært at ofre sig   oooOoOoo 
  når nogen kigger på det   oOoOoOo      
      så svært at være god     oOoooO 
20    i længere tid ad gangen         oOooOoOo 
      som at holde vejret     ooOoOo 
      men ved daglig øvelse    ooOoOoo 
      er jeg nu nået op på en time   ooOooOooOo 
      hvis ikke jeg bliver forstyrret   oOooOooOo 
25  jeg sidder helt alene    oOoOoOo 
      med uret foran mig     oOooOo 
      breder armene ud     ooOooO 

    gang på gang               OoO 
     der er ikke spor i vejen    ooOoOoOo 
     jeg er egentlig bedst    ooOooO 
30 når jeg er helt alene.    oooOoOo 
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Bilag 7. a. Inger Christensens Sommerfugledalen. Et requiem. 

Mestersonetten. 

 

XV 
 
De stiger op, planetens sommerfugle 

i Brajčinodalens middagshede luft, 
op fra den underjordisk bitre hule, 
som bjergbuskadset dækker med sin duft. 
 
Som blåfugl, admiral og sørgekåbe, 
som påfugløje flagrer de omkring 
og foregøgler universets tåbe 
et liv der ikke dør som ingenting. 
 
Hvem er det der fortryller dette møde 
med strejf af sjælefred og søde løgne 
og sommersyner af forsvundne døde? 
 
Mit øre svarer med sin døve ringen: 
Det er døden som med egne øjne 
ser dig an fra sommerfuglevingen. 
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Bilag 7.b. Transskription og analyse af Inger Christensens oplæsning 

Sonet XV af Sommerfugledalen. Et requiem. 

 
Jeg har valgt Sommerfugledalen. Et requiem, fordi det dels er en tekst og en fremførelse alle 
kan hente på et bibliotek, og det er en kanontekst som ligger inden for gymnasiets 
pensum med masser af analyser og undervisningsforslag til rådighed. Desuden er sonetten 
en stram form, også i sin grundrytme, og det vil være tydeligt ved min gennemgang at 
selv rytmisk bundne former giver rig fortolkningsmulighed når formen realiseres i 
højtlæsningen. Christensen har en karakteristisk messende tale i realiseringen af sine 
digte. Jeg citerer Geiger i kapitel II: at højtlæsningen skal udtrykke tekstens holdninger 
og handlinger, at en tekst har en dramatisk dimension som kan få følsomme studerende, 
kritikere og digtere til at mene at der ikke findes en ”god fremførelse”, og at nogle 
digtere ikke vil have professionelle oplæsere til at fremføre deres digte, fordi det 
dramatiske tager over. Men Geiger nævner samtidig at der ved fremførelse altid vil være 
”some expression of attitude”, og at læse for lyd uden mening er at gøre vold mod digtets 
lyd, der er nemlig altid mening (Geiger:33). Med Christensen mener jeg at kunne vise 
dette: uden overdramatisering er her alligevel masser af mening og tolkning. Christensen 
læser relativt fladt og messende, men hendes monologiske poesi (i Bachtinsk forstand) 
kan fremmane verdener uden at nogen keder sig1.  

Den fremførste tekst vil, trods knap dramatisering, også altid være en 
indsnævring af fortolkningsmuligheder. Det er som sagt styrken ved undervisning af 
fremførte tekster fordi alle bliver klar over hvor meget en læsning, netop også tilhørernes 
egen indre-realiserede, allerede ved første gennemsyn af teksten er ilagt subjektiv 
stemme og tone. Det bliver en fysisk erfaring når et medmenneske gør noget andet med 
teksten i en oplæsning fordi vores egen tekstlyd udfoldes sideløbende. 

Og endelig er sidste, men måske i virkeligheden vigtigste, grund til at vælge 
denne tekst, min egen begejstring for den. Den grund er vigtig for den lærer der gerne 
vil have sit engagement til at virke afsmittende på undervisningen, især når det angår 
kunst. 

 

Eksempel på teksttolkning på grundlag af fremførelse og 

transskription 

Fremførelses-rapport. 

Inger Christensens højtlæsning af mestersonetten, sonet XV fra Sommerfugledalen. Et 
requiem. Jeg har aflyttet stykket fra professionel udgivelse på Cd (Christensen 2000) og 
som udgivelse på Cd er denne fremførelse altså helt ren, uden støj af verden og omgivelse 
                                                
1 En vigtig grund til at vælge denne sonet er endvidere de mange samtaler jeg har haft med min kollega, 
Anne Gry Haugland, af videnskabsteoretisk art. Haugland undersøger Christensens forfatterskab med 
udgangspunkt i denne sonetkrans, og samtalerne har inspireret til at det ville være befriende at kunne 
supplere hinandens arbejde. 



Bilag 1-14 
Ph.d.-afhandling Poetiskpaedagogik.dk Tina Høegh 2009 

 
 

 14 

i øvrigt og kan således ses, eller høres, udelukkende som velforberedt æstetisk værk. 
Kunsten kan tages på ordet fra en kunstner der mener at værket kan lyde sådan. Her er et 
værk mere end en fremførelse og ikke kontekst at tage højde for på Cd’en. Derfor går jeg 
hastigt videre til min transskription og transskriptionsanalyse. 

Lokalt transskriptions-design for Christensens fremførelse (for generelt design se bilag 

10) 

 
samlet understregning = intonationsenhed i gengivelse af tekst, i dialogtransskriptionen 
indikerer understregning gengivelse af en andens tale = ofte tekstgengivelse. 
 
E stortbogstav med fed= hovedtryk,   
 
E = stort bogstav uden fed = bitryk  
 
+   = vejrtrækning 
 

hævet 
skrift   = opadgående i tonegang, ca. minimum en hel tone 

sænket skrift   =  nedadgående tonegang, ca. minimum en hel tone 
 
~    =  Tonehøjde-bølge, især Inger Christensen former svævende hurtig stigning-
sænkning, små udsving mindre end en tones interval 

 
a-- eller f--  tankestreger  =  lydforlængelse af foranstående bogstav 
 
(2) (små tal i parentes)  = metrisk slag i takt ved særlige lejligheder 
 
(2) (store tal i parentes)   =  pause over 1 sekund 
 

        =  stigende, henholdsvis faldende stemmestyrke 
 

  =  tonal lukning (kadence) 
 

  =  ord sammenbindes 
 
....   =  pauser, selvafbrydelser uden kadence, antal prikker angiver længden  
  
, . og           (komma, punktum og luft, hvid side) og ord og bogstaver  =  angiver alene  

tekstens egne symboler  
 
’ apostrof  = forkortelse af stavelsesantal, med eller uden stavelsesbærende konsonant. 
 Alene stavelsesniveauet oOo angiver om der er stavelsesbortfald eller ej. 
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.       takt 
.  .   = halvlinje 
. . . .                   tactus 
 

  ||||    tyk vertikal streg i selve performancelinjen =  staccato 
 

....   =   ”Æstetisk stemmelæbelukke”, der forøger tryk og stemthed på efterfølgende 
stavelse, samt former rytmebrud, synkoperer rytmen. Ordene efter får et præg af 
eftertænksomhed idet tiden ”strækkes” lidt i et afklemt åndedrag. 

 
lille o  =  tryksvag stavelse 
stort O  =  trykstærk stavelse 
stort O med fed og understregning = sætningstryk 
lille ò med accent grave  =  bitryk 
 
/----\ = segment-angivelse  
 
/  pil med segmenttegn = hastigere tempo indtil \ 
 
------------> = enjambement 
 
Som Elisabeth Fine konkluderer vedrørende transskription af æstetiske fremførelser, så er 
transskriptionsnøgler sjældent ens fordi her er tale om udtryk i flere modaliteter, 
auditivt, visuelt, gestisk, kinæstetisk, spatialt, temporalt og, som modalitet medregner 
jeg, socialitet/kontekstualitet. Det er et vældig komplekst mønster der i hvert enkelt 
tilfælde kræver særlige og forskellige tegn eller kommentarer. Fx anvender Christensen 
slet ikke kadencen,”  ” i Sommerfugledalen. Der finder ingen landing, lukning, 
afslutning sted. Hun slutter sit digt på anden vis, det kommer jeg tilbage til. Hun benytter 
sig heller ikke af æstetisk stemmelæbelukke, , et tegn jeg har opfundet da jeg lyttede 
til de unge drenge i 1.g. (se kapitel IV). Således er Christensens fremførelse 
gennemforberedt med stor bevidsthed for virkemidler i forhold til drengene fra mine 
data, og hun har ingen selvafbrydelser og usikkerheder. Derimod har jeg ved 
transskription af hendes digt måttet tilføre transskriptionsnøglen nogle særlige 
Christensen-lyde: ” ~ ” en tonehøjde-bølge, en hurtig tonal stigning-sænkning inden for 
samme stavelse, en tonal knirken. Det er en afvejning hver gang om hun foretager en 
hurtig tonehøjde-bølge, eller om det hun gør, er en del af trykkets detaljer, eller om jeg 
skal notere det som en større tonal bevægelse og altså skifte til hævet skrift fordi det 
foregår som markant længerevarende forskel til omgivende stavelser.  
 Christensen kan endvidere ”smage” på lyde så jeg har indført to tankestreger -- 
som lydforlængende, / f /i dUf--t, verslinje 4 fx, lader såvel lyd, som duft, som vers-
ende stå meget tydeligt og vibrere, uden kadence.  
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Transskription 

 
Vers-linje 
segmenter og 
stemmedynamik 
 
 

Lingvistisk og paralingvistisk niveau:  
Tale, tryk og betoning, tonehøjde, vejrtrækning og pauser, vist som lag: 
Segmentelt 
Verslinjen sprogligt og tonalt                  
Temporalt 

Kommen- 
tarer om 
performe-
rens rytmiske 
effekter 

  (kun 
lydoptagelse  
og tekst i dette 
tilfælde) 

1 
  

oooO 
    oOo 
      Oo 
      Oo 

 
 
Lavmælt, roligt og 
tydeligt. 
 

 

/------------------------------------------------------------------------------------------------------\       Intonation 
/ -----------------------------------------------------------------------------------------------------\       Fonologisk. 

/--------------------------- \   / ------------------------\ /--------------------\ /----------------\       Klitisk frase 
     o           o     o       O                 o      O          o            O                   o           O            o 

                                              

De stiger OP,  PlanE~tens sO~mmer fU--gle     + 
/                                                \ 
                (1)                                                                                                           takt 
                .                                                                                                                                          halvlinje 

                .                           .                 .                            .                                  .                        .  tactus 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(minus 
halvlinjeffekt) 

   
 

 

2 
 
 

    oOo 
      Oo 
      Ooòo 
      O 
 

  
/--------------------------------------------------------------------------------------------\ 
/-----------------------------------------------\   /----------------------------------------\  
 /-----------------------------\ /-------------\   /-------------------------- -\  /--------\ 
 o            O                     o          O    o                   O        o            ò      o       O 

i BrA--j~č nodAlens  mIddagshEde lUft         + 
             (1) 
              .                                                           .                                                        
              .                          .                                .                         .                         .                         . 

  

 
 
 
 
 
 

(halvlinjeffekt 
på 3.slag) 
 

    

3 

 

       Oo 
     oOo 
       Oo 
       Oo 
       Oo 
    

  
/----------------------------------------------------------------------------------------\ 
/----------------------------------------------------------\  /-------------------------\ 
/----------\ /--------------------\/--------------------\ /---------\ /-------------\  
  O        o          o        O        o         O             o             O      o         O          o 

Op fra den UnderjO~rdisk  bItre hU~le      + 
  1 
  .                                                                                        . 
  .          .                            .                          .                    .                   .                                    .                  

 

 
 
 
 
 
 
(halvlinjeeffekt 
på 4.slag) 

    



Bilag 1-14 
Ph.d.-afhandling Poetiskpaedagogik.dk Tina Høegh 2009 

 
 

 17 

4 

   oOoòo 
     Oo 
 ooO 

 
Tonen stabil hen 
over æstetisk tøven i 
konsonan-terne, (k-- 
, t...d og f--) uden 
stemmelæbe-lukke. 
Former rytmisk 
træghed, forsinkelse, 
holder tonen ”i 
luften”. 

 
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\ 
/-------------------------------------------------\             /------------------------------------------------------\ 
/-------------------------------------------------\             /----------------\ /----------------------------------\    
     o               O            o                ò         o                         O        o              o           o           O         

som bjErgbusk--Adset-- .. dÆkker med sin dUf--t.+ 
                       1 
                       .                                                      . 
                       .                       .                              .                                     .                             .                    . 

 

 
 
!!!  
 
 
(Halvlinjeeffek
t  3.slag) (og 
så fremdeles 
videre) 

    

5 

  oOo, 
ooO 
  oOo 
    Oo 

 
Hvert navn har 
fornyet og afsluttet 
stemme- 
intensitet. 

      
      /------------------------------------------------------------------------------------------\ 
      /--------------------------\  /------------------\ /--------------------------------------\ 
      /--------------------------\  /------------------\ /---------------------\ /-------------\ 
           o                O          ò       o          o   O           o        O             o      O         o 

   Som blÅfUgl, admirAl og sØ~rgekÅ--be,     +      
                                                                         
1                        
.                                                                                           .     
.                               .                                  .                        .                        .                          . 

 

 

    

6   

  oOo 
    Oo 
    Ooo 
  oO 

 
Højere 
grundtoneleje. Obs. 
øget tempo. 

 
/---------------------------------------------------------------------------\ 
/-------------------------------\  /---------------------------------------\ 
/----------------------\ /-----\  /-------------------\ /-----------------\ 
   o               O    o        O     o        O       o        o      o           O 

som pÅfuglØje flAgrer de omkrIng               + 

          1 
           .                                        . 
           .                      .                 .                       .                    .                    ! 
 

 
Enjambement 
i tactus-niveau 
= 
mangler slag 
pga.øget 
tempo. 
 

    

7 
  oOo 
    Oo 
ooOo 
     Oo 

 
Stadig højere 
toneleje.  
Kraftforøgelsen 
næsten kun tonal, 
som en let skinger 
anklage  

  
/------------------------------------------------------------------------------------\ 
/-------------------------------------\  /-------------------------------------------\ 
/------------------\ /---------------\  /-------------------------\  /--------------\ 
 o         O          o       O        o             o     o         O        o          O            o 

og fO~regØgler-- univ~Ersets tÅ~be         + 
                                                                                             
 
                                     1 
(6)                                .                                          . 
 .                                   .                .                        .                     .               .                    . 
 

 
Det let 
stigende 
tempo mellem 
linjerne, lyder 
enjamberet, 
selvom det 
kun foregår i 
cyklisk 
bevægelse. 
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8 
 
  oO 
  oOo 
    O 
  oOo 
    O 
 
 

 
 
 

 
/-------------------------------------------------------------------------------------\ 
/---------\          /---------------------------\  /----------------------------------\ 
/---------\          /----------------\ /-------\  /-----------------------------------\ 
  o      O                  o      O        o         O          o            O            o       O 

et lIv... der Ikke dØr som I~ngentIng.              (!) 
           1 
           .                                                                           . 
           .                            .                     .                        .                          .                        . 
 

 
Ingen 
vejrtrækning i 
vers-enden til 
følgende linje 
trods pause og 
6. slag. 
Effekt:: holder 
anklagen i 
luften på 
semantisk 
niveau, 
uafsluttet. 

    

9 
 
  oOo 
ooOo 
    Oo 
    Oo 

 
. 

 
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------\ 
/---------------------------------------\  /-------------------------------------------------------------------\ 
/---------------------------------------\  /-------------------------------\  /-----------\  /----------------\    
       o                 O              ò                        o        o          O       o            O      o            O     o 
Hvem E~r dE--t ...der fortrYller DEtte mØ~de     + 
1 
.                                                                                         . 
.                     .                             .                                     .                                     .                       . 
 

 

    

10 
 
  oO 
  oOoò 
  oOo 
    Oo 

  
/----------------------------------------------------------------------------------------------\ 
/------------------------\  /---------------------------\  /----------------------------------\ 
/------------------------\  /---------------------------\  /----------------\  /--------------\ 
        o                O              o          ò        o        O      o         O            o      O              o    

med strEjf-- af sjÆ--lefr
Ed og sØ-de lØ-gne  + 

                            1        
                            .                                                                    .                  
                            .        .                             .                             .                    .                              . 
 

 

    

11 
 

  oOo 
    Oo 
ooOo 
    Oo 

  
/------------------------------------------------------------------------------------------------\ 
/--------------------------------------\  /------------------------------------------------------\ 
/----------------------\ /------------\  /------------------------------------\ /--------------\ 
  o           O            o        O     o                  o       o           O              o          O         o 

og sOmmersYner ... af forsvUndne dØ-de?      + 
             1 
             .                                         . 
             .                    .                    .                          .                           .                        .  

 

Tydelig 
synkopering af 
halvlinjeslag 
mellem 
”syner” og ”af” 
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12 
 

  oOo 
    Oo 
ooOo 
    Oo 
 

Tempofald. 
 
Stemmen enstonig 
og mere messende, 
især pga. to 
indledende 
segmenter 

 
             /------------------------------------------------------------------------------------------------------\ 
             /------------------------\ /----------------------\ /-------------------------------------------------\       ! 
             /------------------------\ /----------------------\ /------------------------------\ /---------------\ 
                    o      O        o                   O            o                  o           o          O     o       O         o             

      Mit Ø~re-- svAr~er-- med sin dØve rIng-en-: + 
1                     
.                                                                                        . 
.                    .                              .                                    .                     .                          .  
 

 
Faldende 
tempo 
påvirker 
tactus, 
langsommere 
isometri. 
 
Træghed og 
ens forsinkelse 
i metrisk 
”rim”: ”øre---
svarer” i 
forsinket slag, 
og metrisk 
”falden i slag” 
foregår først 
helt med 
”ringen”. 
 

    

13 
 
  oOo 
ooOo 
    Oo 

              
                         /--------------------------------------------------------------------------------\ 
                         /-------------------------------\  /---------------------------------------------\ 
                         /-------------------------------\  /--------------------------------\ /---------\                    
                                    o             O       o                   o                o        O        o      O      o 

            De t dØden... som med Egne Øjne      + 
1 
.                                                                         . 
.                   .                                                     .                          .                            .                        . 

     

 
Samme 
metriske 
forsinkelse 
som 
foregående 
linje, først helt 
i slag med 
”øjne”. 

    

14 
 
   ooO 
     oOo 
       Oo 
       Oo 

     
      /------------------------------------------------------------------------------------\ 
     /-------------------------\ /--------------------------------------------------------\ 
     /-------------------------\ /--------------------------\ /---------\ /-------------\     
          o           o      O                 o        O                o      O         o     O       o 

   ser dig An.. fra sOmmerfUglevIngen.           
          
1         
.                                                    .           
.                              .                     .                          .             .                                . 
   

 
Ingen kadence, 
men stadig 
svævende 
udgang, dog 
uden hørbar 
vejrtrækning. 

 
 
 

Analyse af transskriptionen 

Sonetkransen igennem er anlagt en relativ stringent femfodsjambisk rytme, med brud og 
omvendinger, men opbygget som en tryg og rolig ækvivalerende alternation. Det 
jambiske pentameter formes af optakt i mange vers-begyndelser, og et gennemgående 
trykmønster med hævningspladser på jambens 2., 4., 6., 8. og 10 plads, med vekslende 
stavelsesantal på 10 og 11, alt efter mandlig eller kvindelig rim i versudgangen.  Det 
jambiske pentameter ligger som medhør, som en del af rytmedannelsen. Alligevel vil jeg 
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hellere her i begyndelsen kalde rytmen ”blot” alternerende, for her er samtidig mange 
pointer i trokæisk bundne ord /sørgekåbe/, /bitre hule/, /døve ringen/. Det vender jeg 
tilbage til nedenfor. 
 Mestersonettens rytme i Christensens fremførelse og betydningerne for udsigelse 
og værk vil være emnet her, og jeg perspektiverer til enkelte dele af receptionen af 
sonetkransen. 
 
Vers-enderne i mestersonetten, og i sonetkransen i øvrigt, er forholdsvis afrundede, dvs, 
segmenter slutter i vers-enden og lægger bl.a. derfor en metrisk grund af seks slag. 
Cyklisk bevægelse er en stor del af et pentameter fordi versene realiseres med et slag 
imellem, man fortsætter ikke fra et femteslag direkte ned i følgende linjes første slag. 
Seks slag beskriver derimod den cykliske grund som pentameteret lægges op ad. Med 
andre ord: Den poetiske verslinje medfører fra grunden en læsetilgang: her er seks slag 
pr. linje, men fem hævningstryk, og dertil kommer variationer af begge bevægelser, både 
den cykliske og den centrerende. 
 Verslinje 1 fx former rytmiske segmenter (kolonne 1) som vi så Egon Mathiesen 
gøre det i Aben Osvald: oooO / oOo / Oo / Oo, stigende, balancerende og to faldende, 
her påbegyndes fremadrettet, væves lidt og afrundes, så linjen fornemmes selvbærende. 
Sådan har mange af sonetkransens vers stigende segmenter i begyndelsen og faldende med 
ro mod slutningen. Christensen intonerer hele vejen med tydelighed og ro i stemmen 
(kolonne 2). Ang. noteringen af intonation og versrealisation (kolonne 3 øverst ang. 
verslinje 1)(Intonationsniveau) intonerer Christensen denne linje samlet. I sonettens faste 
form og allerede eksisterende rytme, i og med at det er den sidste sonet i kransen jeg 
behandler, er forventning om rimelig afrundede og selvbærende linjer i et alternerende 
mønster. Vi forventer en lidt længere pause ved versenden. Dette får en markering ofte 
som en vejrtrækning, et mål er noget, der opsamles energi til et nyt afsæt, så den 
centroidale såvel som den cykliske bevægelse når at lande, afrunde, ved forventet 
mandlig eller kvindelig udgang så længe det foregår inden for de fem hævninger. 
 Fortsætter jeg med verslinje 1, ses det af transskriptionen at  + efter linjen 
angiver at Christensen trækker vejret ind, dette er indikator på ”tilpas mængde tid” indtil 
næste afsæt, følgende linjen. Vers-enden har intet anspændende eller forcerende og 
opmærksomhedskrævende selvom helmeningen fortsætter i vers 2 med i Brajcnodalens 
middagshede luft. Dette skyldes ikke mindst tactus, angivet i bunden: tactus, halvlinje og 
takt, der viser cyklisk bevægelse. Her spilles på pentametret i og med at Christensen 
lægger ramme af en jævn alternerende trykfordeling på de sidste fire slag PlanE~tens 
sO~mmer fU--gle   +    og en tydelig udtale af vers-endens / ...fU--gle + / hvor /le / 
som ubetonet også får tid, såvel som at vejrtrækningen (+ ) får tid.  Indledningen af 
takten er mere usikker, derfor det lille 1-tal i parentes, for der forceres mod /Op/, og 
det er svært at fornemme slaget i begyndelsen, da der ingen ramme er endnu. Som nævnt 
så fornemmes bevægelserne i relation til hinanden, de eksisterer ikke alene. 
 Jeg noterer desuden i fjerde kolonne yderst til højre at der intet halvlinje-slag er i 
vers 1. Halvlinjen i tactus har i reglen en relativ status af et fornemmet større slag, lidt 
større afsæt midt på linjen, en funktion der netop ikke er i denne første linje, i og med at 
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her er tale om én fonologisk frase.  Halvlinjeeffekt fremkommer temporalt-prosodisk, 
men ikke nødvendigvis som cæsur. Det er små informationer, de virker ”i flok”, i 
relationer, fuldstændigt som trykket kun er tryk i relation til mindre tryk, og et 
temporalt-prosodisk afsæt virker derfor kun i forhold til en fremførelse, det er ikke noget 
teksten bærer med sig som tekstinformation. Det er sammenligneligt med en musikalsk 
fremførelse/fortolkning af noder. I verslinje 2 får / mIddagshEde / halvlinjestatus pga. af 
en kombination af en anelse mere kraft i stemmen i /mId/ i forhold til et svagere /-lens/ 
lige inden, og i kombination med at / mId / har hovedtryk i forhold til /hEde / med 
bitryk, dvs. her er en faldende energi som betegnende for takt- og tactus-definitionen; 
halvlinjeeffekten fremkommer desuden i kombination med et skift i vokaler: fra mellem- 

og bagtunge vokaler [ǡj] (diftongen gående bag- til for-), [o] og [æː] i Brajčinodalens, 

hvor [ǡj] og [æː] har tryk, til fortungevokaler [i] og [eː] med tryk i middagshede, 

(bemærk at Christensen  udtaler ”Brajčinodalens” uden [i ] i či - stavelsen, tilbage er [tȓ]).  
 Jeg må gøre opmærksom på at dette er en eksempel-analyse for indeværende 
afhandling og ikke en skriftlig analyse jeg vil foreslå i undervisning. På gymnasieniveauet 
ville det være rimeligt blot at afprøve selve den udtalte linje og dens informationer med 
hævet og sænket skrift, samt betoninger og øve lytning ad den vej uden at gå i yderligere 
detaljer. Transskriptionen er et forsøg på at fastholde fortolket materiale, så det er 
nødvendigt at øve både skrivningen og læsningen af denne. Lyttetrænede eller musisk 
trænede mennesker, uanset alder i øvrigt, vil måske kunne lytte sig intuitivt til flere 
detaljer uden yderligere viden om fonetik, men det vil være detaljer som man så kan 
hjælpe dem med at beskrive efterfølgende, og det må i så fald være dem selv der søger 
disse detaljer og ikke detaljer som rytmisk analyse som metode vil kræve. 
   
Den første linje af mestersonetten påkalder sig opmærksomhed. Ikke kun er den som 
følge af sonetkransens stramme struktur mestersonettens første linje, den er derfor også 
første og indledende linje på hele sonetkransen, og den er som følge af formen også netop 
gentaget fra sidste linje i fjortende sonet, og Christensen siger om linjen i Peter Øvig 
Knudsens Børn skal ikke lege under fuldmånen. Forfatterportrætter. Gyldendal 1995. 2.udg.: 
229, at hun vil undersøge linjerne dér hvor de er interessante.  
 

Jeg skal kunne forestille mig, at det er muligt at trevle det digt op, som ligger inde i den 
første linje. ’De stiger op, planetens sommerfugle’. Hvis man siger, ’planetens 
sommerfugle stiger op’, er det ikke nær så interessant - for mig.  

 
Jeg synes Christensen har meget ret, men hvorfor bærer denne linje noget med sig?! 
Hvordan gør linjen?  
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1 
 

oooO 
     oOo 
       Oo 
       Oo 
 
 
Lavmælt, roligt og 
tydeligt. 
 

 
/------------------------------------------------------------------------------------------------------\    Intonation 

/ -----------------------------------------------------------------------------------------------------\    Fonologisk. 
/--------------------------- \   / ------------------------\ /--------------------\ /----------------\    Klitisk frase 
     o           o     o       O                 o      O          o            O                   o           O            o 

                                              

De stiger OP,  PlanE~tens sO~mmer fU--gle     + 
/                                                \ 
                (1)                                                                                                                                      takt 
                .                                                                                                                                          halvlinje 
                .                           .                 .                            .                                  .                        .  tactus 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ingen 
halvlinjeffekt) 

Ser vi på udskriften af hendes egen oplæsning her, så binder hun ikke kun p’erne helt 

sammen i sit foredrag De stiger OP,  P lanE~tens sO~mmerfU--gle 

hun stiger også med OP, hvad jeg har erfaret som, en hel tone i tonelejet. Altså stiger 
tonen i lighed med den semantiske erfaring når noget stiger OP, og den tætte binding 
mellem p’erne, hovedsætning med apposition endda hen over et komma, holder 
sommerfuglene svævende. Endvidere giver Christensen i alle de trykstærke stavelser på 
linjen tonal bølge og ekstra tidslængde, hun former med sprød lyd-flaksen flaksende 
farverige sommerfuglevinger for lytteren. Når Christensen gør det, er jeg meget enig 
med hende i at ” De stiger OP,  PlanE~tens sO~mmerfU--gle er mere spændende end 
”PlanEtens sOmmerfUgle stIger Op”. 
 Om verset har ikonicitetens funktion, og hvilke bidrag rytmens fire bevægelser 
yder som formende grundprincip må undersøges. 
 Hvad kunne ikoniciteten dække over i dette tilfælde? I De stiger op, planetens 
sommerfugle (som tekst) kunne man spørge om kommaet, en lille streg, former en lille 
ikonisk ”visuel cæsur”. Jeg må kigge på den lille streg syntaktisk først, eftersom kommaer 
jo ligger inden for grammatikkens domæne. Det er også den ene side af Kjørups parter i 
”kampen” mellem den sætningsrette og den versrette læsning, det sprogligt-syntaktiske 
versus det æstetisk-versifikatoriske. 
 Det ser ud til at den lille komma-streg har udviklet sig historisk fra at virke som 
et både lydligt og grammatisk princip, hen imod en nutid med udelukkende grammatisk 
virke. 
 I Retskrivningsordbogen fra 1938 beskrives at kommaet, i modsætning til 
punktummet, der kun adskiller selvstændige sætninger og sætningskæder, bruges som 
betegnende for et mindre ophold og anvendes mellem sætninger inden for samme 
sætningskæde og mellem ord inden for samme sætning (Dansk Retskrivningsordbog, 
Gyldendal 1938, 3.udg.:XXIX). Den vaghed der ligger her mellem ”lille ophold” 
(temporal angivelse) og ”mellem sætningsdele (grammatisk) søges taget alvorligt i 
Retskrivningsordbog fra 1955 (Gyldendal): 
 

Tegsætning skal tjene til at lette forståelsen af det skrevne; tegnene bruges derfor dels til 
at angive skel af logisk-grammatisk art, dels til at angive kortere eller længere pauser. I 
almindelighed falder de grammatiske og de lydlige skel sammen; dette er dog ikke altid 
tilfældet med sådanne mindre skel, der normalt betegnes med et komma. Med hensyn til 
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anbringelsen af komma kan man derfor vælge mellem grammatisk kommatering og 
pausekommatering.  

XXV 
 

En retskrivning af 1955 der altså også ville tage højde for vores temporale opfattelse af 
teksten ved at indføre pausekommaet ”I almindelighed falder de grammatiske og de 
lydlige skel sammen”. Derimod tager man i Retskrivningsordbogen a 1996 den modsatte 
konsekvens og forholder udelukkende kommaet grammatisk. Indledningen om 
tegnsætning lyder i stedet her: 
 

Tegnsætning skal lette forståelsen af skrevne tekster. De enkelte tegn (punktum, 
semikolon, komma, spørgsmålstegn osv., [..] bruges som hovedregel til at sammenbinde 
eller adskille helheder i teksten og har ofte en funktion der svarer til fx rytme, tempo og 
pausering i det talte sprog. 
 De forskellige tegn kan præge en skreven tekst i forskellig grad. En tekst med 
mange udråbstegn eller prikker eller tankestreger kan let komme til at virke påfaldende 
på læseren. 
 Reglerne for de forskellige tegn er heller ikke af samme art. Ved nogle tegn - fx ved 
komma og spørgsmålstegn - er der tale om faste regler for hvornår man skal sætte tegn, 
og hvornår man ikke skal... 

 Retskrivningsordbogen, Aschehoug 1996 

 
Og vi havde så enhedskommaet som valgfrihed over for det grammatiske komma i stedet, 
pausekommaet røg ud. Og siden er også enhedskommaet mere eller mindre afskaffet, 
med valgfrihed i forhold til kommatering før ledsætninger. Tilbage er stort set det 
grammatiske komma. 
 Christensens komma her lever op til det grammatiske komma, at adskille 
sætningen fra appositionen. Og det interessante bliver så her at det der adskiller 
grammatisk samler Christensen i sin fremførelse af denne første linje, for hun lader 
p’erne i ”op” og ”planetens...”, forme /p/ til én lyd. Hun oplæser altså ikke den lille 
streg som ”ikonisk cæsur”, tværtimod binder hun meget kraftigt ordene på hver side af 
kommaet sammen. Så hvad der visuelt ikonisk OG syntaktisk korrekt adskiller eller 
skelner dele fra hinanden, kan altså lydligt sagtens være sammenknyttende. 
 Ser vi mere æstetisk-versifikatorisk på sagen (den versrette læsning), stadig med 
fokus på det tekstlige forlæg, er der ikke mange informationer fra vers-vendingen og 
enjambementet der kan hjælpe os i denne sag. De stiger op, planetens sommerfugle er her 
fuldstændigt grammatisk-syntaktisk sætningsret sprog. Så hvorfor, er stadig spørgsmålet, 
er der forskel på verslinjen som foreligger og så ”Planetens sommerfugle stiger op”? 
  Søren Kierkegaard har gjort sig tanker om interpunktion i en skelnen der kunne 
minde om Løgstrups, mellem videnskabelig og retorisk sprogbrug: 
 

Jeg gjør da Forskjel i min Interpunktion. Jeg interpungerer anderledes i et videnskabeligt 
end i et rhetorisk Skrift. Dette vil vel allerede være de Fleste nok, der kun kjende een 
Gramatik. Det følger forsaavidt af sig selv, at jeg, netop i Henseende til Interpunktion, 
ingenlunde tør fremlægge mine Skrifter for ligefrem til Forskrifter for Skoledrenge eller 
gangske unge Mennesker ...[..]..  
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 Især i det Rhetoriske er min Interpunktion afvigende fordi den er udviklet. Det der 
især beskæftiger mig er det architektoniske-dialektiske, at der paa eengang for Øiet viser 
sig den Sætningernes Proportion, som igjen for Stemmen, naar man læser høit, er 
Rhytmen - og jeg tænker mig bestandigt en Læser der læser høit. - Deraf kommer det 
igjen at jeg stundom sparer meget paa Brugen af Comma...[...]... 
 ..For Alt maa jeg gjentage, at jeg tænker mig Læsere, som læse høit og som baade 
ere øvede i at følge hver en Tankes Svingning i det Mindste og igjen i at kunne eftergjøre 
det med Stemmen. Jeg vil ganske roligt underkaste mig den Prøve, at en Skuespiller eller 
en Taler, der er vant til at modulere, læser til et Forsøg et lille Stykke af mine Taler: og 
jeg er overbeviist om, at han skal tilstaae, at Meget, som han ellers selv maa bestemme, 
Meget, som ellers oplyses ved instruerende Vink fra Forfatteren, vil han her finde givet 
ved Hjælp af Interpunktionen.   

Søren Kierkegaards Papirer, ved Niels Thulstrup,  
Ottende Bind, første halvbind, Gyldendal 1968:21-22. 

 

Kierkegaard kalder sin anderledes brug af tegnsætning for udviklet. Tale-ret fordi talen 
viser tanken. Det architektoniske-dialektiske der for øjet viser sætningernes proportion, 
som for stemmen. Her er ikke kamp mellem sprogbrugen, men en videreudvikling af 
skoleregler. Og den videreudvikling forholder sig til sprogbrugen som Kjørup også siger, 
til det formende princip, rytmen. De informationer vi får med Christensens komma er 
nemlig af rytmisk art, som Kierkegaard bruger sin erfaring: tekst i forhold til en 
fremførelse, og igen mener jeg både indre læst (og indre-hørt) såvel som lydligt fremført. 
Rytme er en fysisk erfaring: kinæstetisk som lydlig. 
 Rytmen er det formende i rytmens billede: verset (Kjørup 2202:160) ja, men 
også i endnu dybere niveau, nemlig i den klitiske og den fonologiske frase. Med 
Kierkegaard vil jeg med Christensens verslinje konkludere at, trods grammatisk korrekte 
og ikke-poetisk-deformerede sætninger, så ligger der stadig en stor mængde 
versifikatorisk-æstetisk materiale i at placere ikke blot stigningen, De stiger op, før 
benævnelsen, planetens sommerfugle, men også kommaet hvor det er, selvom Christensen i 
fremførelsen ikke behandler dette komma som en grammatisk skelner. Det hun angiver i 
skrift som i tale, er rytmen: 

 Hun løfter ”De stiger OP P...” i både tone (en hel tone) og rytme (oooO) og 
sammenbinder semantisk stigningen med planetens sommerfugle, i og med at hun 
sammenbinder temporalt, tonalt og rytmisk. 
 Hvis linjen havde været formet omvendt, ”Planetens sommerfugle stiger op”, 
ville segmenterne have set således ud: oOo/Oo/Oo/ooO, en mindre voldsom stigning 
havde da stadig forekommet i slutningen, men først efter tre henholdsvis balancerende og 
to faldende segmenter. En vældig masse meget mere skulle da først løftes! 
 Med De stiger op, planetens sommerfugle, får jeg netop information om at stryge den 
indre læste såvel som den fremførte betoning af verslinjens anden-stavelse (i det jambiske 
pentameters første hævning), sti- , et brud ofte af samme slags som dette, oooO. Jeg skal 
her nedenfor komme tilbage til at sonetkransen, trods forholden sig til jambisk 
pentameter, også bærer præg af trokæisk/faldende alternerende rytme. I De stiger op, 
planetens sommerfugle giver kommaet os grafisk information om at løbe hurtigt hen til op og 
forme et rytmisk stigende segment /oooO/ i stedet for en alternerende rytme. 
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 Men ikke kun rytmisk ville det være tungere at løfte ”Planetens sommerfugle 
stiger op” end det foreliggende De stiger op, planetens sommerfugle, semantisk ville det også 
være tungere, eller rettere, billedligt. I den indre billedskabelse under læsningen betyder 
det meget om stigningen allerede foregår når genstanden får navn. Havde sommerfuglene 
stået først, skulle de så efterfølgende løftes. Nu er de allerede svævende inden de 
benævnes. Når de får lov at stige først, bliver sommerfuglene lettere at holde i luften i 
appositionen efter kommaet. 
    
Så for at opsummere: Skriftens digitale tegn kan sættes grafisk på en form som danner 
ikonicitet som Kjørup er inde på, altså har et forhold i tegndannelse som svarer til vores 
kinæstetiske erfaring - et fald, et dyk i enjambementet, og Kjørup har endvidere ret i at 
rytmen er formende. Christensen informerer direkte til en kinestætisk forståelse af 
”stigen” og ”falden” i sig selv, i analog forståelse, angivet vha. at et digitalt, grammatisk 
komma. Hun får rykket betoningen, ikke ved at ligne noget som helst, ikonisk set, men 
ved at en billedlig, semantisk stigen understøttes lydligt vha. stigende rytmisk segment 
(alt dette ligger i teksten selv) og endvidere i toneløftet i hendes fremførelse! Jeg er 
derfor nødt til at supplere Kjørups definitioner af poetisk virkning med at rytmen ikke 
kun er formende, men i høj grad altfafgørende for sprogbrug overhovedet. Der skal mere 
til end versdannelse og enjambement, der skal bl.a. vælges sætningsbygning, eller mangel 
på samme, og tegnsætning, og disse peger først og fremmest på rytmen ”som 
grundprincip”. Lydligt/prosodisk, såvel som grafisk, benytter Christensen sig af vores 
analoge forståelse, vi forstår umiddelbart en tonal og rytmisk stigning, vores krop gør, i 
måske ubevidst, men i hvert fald umiddelbar forståelse.  
 Selvom gentagelse altid vil være af stor modulerende kraft, så er rytme, må jeg 
igen påpege, ikke det samme som ”gentagen rytme”, selvom især alternation, og anden 
ækvivalens, som her har stærk modulerende effekt. Rytme formes endvidere af ”den 
foreliggende rytme”: vekslen mellem stigende, faldende og opstandsende elementer i 
relation til både cyklisk og prolongationel bevægelse. Når Christensen her forholder sig i 
sin oplæsning til en fast grund af alternerende rytme, forholder hun sig i samme moment 
til de rytmer der skabes af sætningssprogstoffet, eller gentagelser og videreudviklinger af 
meningen og de bevægelser hun lader understøtte dette. Ligesom vi gør i al anden tale og 
skrift. 
 Det er endvidere igen værd at notere sig at teksters styrke er de åbne muligheder 
modsat den mundtlige fortolknings lukning af muligheder pga. de allerede trufne 
prosodiske valg, kanske mere ubevidst end bevidst når vi taler om en utrænet oplæser, 
men i Christensens tilfælde taler vi om meget bevidst afstemte valg. Samtidig viser 
eksemplet i førstelinjen at vi er vældig godt informeret og vejledt af skriften alene. 
Christensen har taget en del af åbenheden fra teksten når hun tager den på sig mundtligt 
og læser den op, men selvom hun havde valgt at lade den semantiske stigning foregå uden 
tonal stigning i sin fremførelse, så ville det ikke have ændret på rytmen i hverken skrift 
eller tale, kommaet ville stadig alene give grund til ikke at betone sti på jambisk 
hævningsplads, men forme et længere stigende segment mod OP. Så ja, Kjørup har 
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fuldstændigt ret i at skrift og tale ikke er det samme, men der er et sted de kan mødes, i 
rytmen, og derfor kan den poetiske pædagogik som sagt tage udgangspunkt samme sted. 
  
Mit pædagogiske fokus stiller skarpt på tekstlæseren/fremføreren for at blive klogere på 
læseren som elev, hvordan denne læser ”processerer” sin forståelse, og hvordan den 
utrænede læser kan blive mere bevidst om sine valg og især sin allerede påbegyndte 
fortolkning. Men poetologernes diskussion af poesiens virkning og funktion må 
nødvendigvis inddrages her for at vise at det ikke er underordnet hvilket syn vi har på 
fænomenerne Poesi og Sprog når vi underviser. Det har stor betydning for formidling og 
udveksling af erfaring med æstetiske processer. Disse processer er IKKE bare ”snak i 
rundkreds” som tidliger statsminister Anders Fog Rasmussen så rigeligt er blevet citeret 
for at udtale om vores skolevæsen, men højtudviklede menneskelige erfaringer der kan 
observeres fordi vi er mennesker i verden og af verden, også en verden af konstant 
flydende poetisering og formdannelse af sproget imellem os.  
 Ved at udvikle transskriptionen håber jeg på at få redskab til at blive klogere på 
hvad der foregår i denne læser, men jeg håber endnu mere på at denne læser, eleven som 
læreren, får redskab til at se på egen udvikling af fortolkningen og redskab til at gøre den 
åben, i dialog, for den enkeltes forståelses- og læseproces såvel som for klassedialogens 
skyld. 
  
Når kommaet i første vers tager trykket af den første fod /sti-/og forøger trykket på 
/Op/ stiger tempoet, idet flere stavelser udtales inden for to tactus-slag, og fordi et 
stigende segment med relativt mange ubetonede stavelser vil løbe hen imod trykket 
/Op/ (anført med pilen under linjen). Den fonologiske frase i mine transskriptioner er 
sat i forhold til udtalen alene, og verset her binder Christensen som én fonologisk frase. 
Der skabes ikke halvlinjeeffekt, den fonologiske frase omfatter hele linjen. Og 
sommerfuglevingerne flakser endvidere op og ned lydligt linjen igennem med 

efterfølgende tonehøjdebølge i E~, sin tonale stigning i 
mer

 , og lydforlængelse i U-- 
Takt, halvlinje og tactusniveauet er ikke blot et ensformigt temporalt mønster, det er 
labilt for alle de virkninger, semantik, bindingsretninger, betoninger og stemmestyrke de 
andre bevægelser giver, og den cykliske bevægelse har således medindflydelse på hele 
udtrykket. Der er fx i Christensen-optagelsen på Cd tydelig forskel på tempoet i 
begyndelsen og slutningen af mestersonetten, hun taler hurtigere i begyndelsen end mod 
slutningen. Cyklisk bevægelse er altså labil, men trods alt det mest stabile mønster der 
foregår, og derfor er mønstret det de andre spejles i. I verslinje 4 angiver jeg eksplicit 
sidste gang halvlinjeeffekt i højre kolonne. De efterfølgende linjers halvlinjeeffekt vil 
fremgå af transskriptionens midterste kolonne.  
 Christensen har med linje 1 både sendt sommerfuglene på vingerne, i linje 2 får 

billedet af deres flaksen lov at hvile tonalt i angivelse af tid og sted; i Brajčnodalens 
middagshede luft uden yderligere tonale kommentarer, op- eller nedtoninger; i roligt slag i 
cyklisk bevægelse og med betoningerne placeret med jambisk pentameters 
forudsigelighed, på stavelse 2, 4 og 6, her er mandlig rim-udgang, og vejrtrækning i 
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6.tactus-slag. Billedet af den middagshede luft får tonalt/rytmisk støtte i at stå 
ubevægelig, uden brise, helt stille imod sommerfuglenes stigen. Men straks efter i 

verslinje 3 genoptages den levende flaksen prosodisk i /
Op fra

/, /
der

/, /jO~r/ og hU~/ 

med tonestigninger og tonebølger, og med tryk på første stavelse /
Op

/. Christensen 

rammer meget præcis hvad jeg fornemmer som første-slaget i tactus. Når hun lader /
Op 

fra
/ være tonalt højere samtidig med den tydelige første-slags placering, hoppes optakten 

ikke over, men nærmere ”op”, og vi får et mærkbart ”flaks” fra /
Op fra

/ og ned til /den 
Un-/, en flaksen der som sagt tonalt føres videre i linjen. Semantisk fortælles der om ”op 
langt nedefra”, og vokalerne er som tonen delt mellem for- og bag-tunge, op-ned-op-ned 
osv. Rytmisk er dog ro i beskrivelsen med faldende og balancerende segmenter 
(1.kolonne). Halvlinjeeffekten i verslinje 3 former Christensen på fjerde slag vha. en 

rytmisk gentagelse af trokæisk natur: /
 Op fra den UnderjO~rdisk  bItre hU~le /, 

O/ooOoòo/Oo/Oo, hvor bitre hule med ekstra vægt bliver en rytmisk gentagelse af, 
for hele digtkransen, ofte semantisk vægtige, rytmisk berigede, trokæisk bundne ord: 
sørgekåbe, bitre hule, døve ringen, dette møde, (alle fra XV), især selvfølgelig i versene med 
kvindelige enderim, en rytme i sig selv, en gentagende rytme. Gentagelsen får lidt ny 
energi midt på linjen. Vi kan med Fafner diskutere om her er tale om jambisk pentameter 
med faldende tendens (mange trokæisk-bundne ord), eller en overvejende trokæisk 
rytme med optakt i de fleste vers: 
 

 Det 17.århundredes teoretikere hældede til på forhånd at tilkende både musik og vers 
sådanne mekaniske rytmekarakterer. De afgjorde rytmekarakteren énsidigt ud fra, om 
metret havde optakt eller ej. Jambiske vers var derfor per konstitution stigende, medens 
trokæiske var dalende. 

 Men så enkelt  kan forholdene ikke beskrives. Versets rytmekarakter beror 
individuelt på stavelsernes bindingsretning. Alt efter art og fordeling af disse 
bindingsretninger kan man have stigende, jambiske vers: 

 Krystal, et spyd, et styrt mod åens bund... 

(Asger Pedersen) 

...men også dalende, jambiske vers: 

 Den gamle Femfodsjambes tunge Gang... 

(Kai Holberg) 

...ligesom vi kan have stigende, trokæiske vers: 

 Han sov hen, som Soel i Høst gaaer ned... 

(Grundtvig) 

...eller dalende, trokæiske vers: 

 Kirke-Klokke! mellem ædle Malme... 

(Grundtvig) 
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 Sådanne konsekvent stigende resp. dalende vers optræder som regel kun sporadisk. 
Ville man gennemføre én bindingsretning et helt digt igennem, ville resultatet blive 
meget enstonigt. Det almindelige er, at bindingerne krydser metret i alle tænkelige 
variationer, både i medløb og modløb til metret. Derfor kan længere passager eller hele 
digte godt domineres af én bindingsretning. Der vil i så fald være tale om et regulert 
stilpræg. 

 En bestemt bindingsretning og det stilpræg, den fremkalder, må sikres gennem det 
ordstof, hvoraf versene er byggede. En dalende rytme må, hvadenten den er jambisk eller 
trokæisk, fastholdes ved ”trokæiske” ord. Det er tostavelsesord af den hjemlige type: 
”kone”, ”måne”, ”klokke”... 

Fafner 2001:86 

 
for Christensens ryttmedannelse er, som jeg synes min diskussion af mestersonettens 
første linje viser, så fint spundet i sit semantiske udkomme, at det er beskrivelsen af 
rytmen der essentiel og ikke betegnelsen. Fafner synes dog at mene ang. denne sonet at 
den grundlæggende er jambisk (Fafner 2000:189), det vender jeg tilbage til ang. 
mestersonettens sidste linjer.  
 
Halvlinjeeffekten linje 4 formes så igen på helt anden vis, denne gang også temporalt, her 
holder Christensen en pause midt på linjen, forlænger k’et i /sk--Adset../, og hun 

forlænger også den svage stavelse /...set/ [sȆǧ ] før /dækker/. Dvs. ny energi er 
nødvendig allerede i tredje slag. I vers 4 pynter Christensen ikke så meget vha. af tone, 

kun /
bu

/ er hævet, men /bjErg 
bu

sk--Adset-- ../ leger med denne særegne konsonant-
forlængelse som lydligt virkemiddel, en besynderliggørelse i Christensens udtale, såvel 
som at bjergbuskadset er en ny sammenstilling. Hun forlænger sine konsonanter og den 

svage stavelse [-Ȇǧ ] og lægger samtidig metriske slag i disse anderledes lange lyde så de 
træder ekstra frem hen over tactus. Virkningen bliver en synkopering når lydene trækkes 
temporalt og tactusslaget tydeliggøres i en pause (tredje slag). [k] som lukkelyd 

fremkommer egentlig mere vha. dets omgivelser, [s] og [ǫ], de former i sammenhæng og 
ved alliterationen bjergbuskadset en dvælen ved hele ordet. Med forlængelse af 
hæmmelyden [f] i /dUf--t/bliver virkningen endvidere en lidt altmodisch ”smagen” på 
digtets lyde, og ser man på transskriptionen af linje-enderne af både linje 3 og 4 så dvæler 
Christensen lidt anderledes i udtale af enderimmene når hun gentager lydene i rimene fra 
vers 1 og 2, enten i vokalen eller altså som nævnt i konsonanten, /U~/ eller /f--/. En 
ekstra lang vokal bliver i sin gentagelse en ekstra lang vokal med tonehøjdebølge og en 
konsonant bliver i gentagelse en lang konsonant. 
 Hun former en gentagelse pga. forventelige rim i sonet-kransens første kvartet 
AbAb hvilket som rim også skal passe i sit underliggende spil med jamben, men det 
parres endvidere her i tactus linje 2 og 4, b-linjerne, både i tactus og halvlinje-effekt der 
falder mellem ordene, men synkoperes yderligere en tand i gentagelsen, 4.linjens /--
Adset.. dÆkker/ hvor tredje-slaget ligger i pausen. Endvidere ”rimer” linje 2 med 4 i at 

have mindre tonal bevægelse og allitterationen mellem linjerne Brajčinodalens og 
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bjergbuskadset i første hævning. Mange overensstemmelser former et ”ægte” rim mellem 
de to linjer, helt ned i sin grund i cyklisk bevægelse. 
  
Mellem verslinje 4 og 5 holder Christensen en anelse længere pause, hen over 1-slaget og 
sætter derefter tempoet en smule op med en fornemmelse af nyt afsæt som følge i 
verslinje 5’s opremsning af sommerfugletyper, første linje i næste kvartet. De tre 
sommerfuglenavne får hver sin begyndelse og slutning vha. et lidt øget tempo, men også 
op mod hver betoning, og tempofald ned mod ordenes mellemrum (derfor tre 
fonologiske fraser), og så har hun lagt tonen en anelse højere. Der bygges op her, er 
fornemmelsen, tonalt, temporalt, knapt nok i stemmestyrken, for de andre informationer 
er nok, men jeg har angivet den tydelige fornemmelse af opbyggen med de tre stigende 
og faldende stemmestyrke-angivelser under linjen, trods det at hun egentlig ikke giver 
ordene mere kraft. Christensen former tre rullebølger der vokser i intensitet på dybe 

vokaler hen imod /sØ
~
r /, og falder lidt i  /kÅ--be/, men i og med at tactus-slaget så at 

sige er indhentet og sørgekåbe falder på det fjerde og femte slag, så bærer denne 
tempoforøgelse ved til en fremadrettethed, en forventning om mål vi er på vej til.  
 Verslinje 6 avler videre på denne forventning fordi hun ikke lader sig falde til ro i 
slagrækken. Christensen har en vejrtrækning /+ / efter linje 6, men sjette-slaget i 
cyklisk bevægelse falder først i linje 7, på og.  
 Vers 6 flagrer tonalt op og ned, og når tonerne flagrer i hendes oplæsning, føles 
det næsten som om det er vokalerne der ruller fra for til bag i munden. Det er en for 
lytteren fysisk erfaring, i egen mund, at lytte til Christensens flaksende vokaler. En fysisk 
spejling, en næsten muskulær provokation når hun lægger oplæsningen for tilhøreren 
(uden at jeg vil gå ind i ny viden ang. opdagelsen af spejlneuroner fra neurologisk 
forsknings side). Pilen nederst til venstre for linjen angiver at det er et mærkbart metrisk 
enjambement mod følgende linje hun foretager, og det har stor betydning for den lineære 
forventning, prolongationen. 
 Og målet nås. Hun fortsætter det let forcerede tempo og det let forhøjede 
toneleje mellem linje 6 og 7. Linje 7 har så travlt at den er nødt til at sættes i gang 
allerede inden linje 6 er færdig i tactus og får derfor sit førsteslag så sent som på /gØg-/, 

nu en ekstra vægtet lyd og et vægtigt semantisk ord / fO~
re

gØgler-- / . Gøglerens snyd 
og sansebedrag fremhæves. 
 Der er en lille pause i vers 7 (angivet med skelnen mellem fonologiske fraser) i  

/ler--/ ’s forlængede stavelse, der venter på det endelige mål: /univ~
Er

sets tÅ~be /  

som får lov at fylde linjens tactus-slag ud. Christensen betoner henholdsvis både /v~
Er

 / 
og /tÅ~be/ ved, i første tilfælde, hjælp af tonehøjdebølge og stigen i tone samt en øget 
stemmekraft der former en klage, på grænsen til et udbrud, og, i sidste tilfælde, ved 
hjælp af en gentagelse af samme lydfigur, dog uden så meget stigen i tone. I Christensens 
relativt stilfærdige oplæsning, bliver universets tåbe, trods stilfærdigt, så alligevel klimaks 
for en opbygget intensitet. En frustration, en følelse, over tåbens afmagt, jeg’ets afmagt. 
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 Dette prolongielle mål kontrasteres efterfølgende af et langt fladere tonebillede i 
vers 8. Linjen falder tilbage i forventelig cyklisk tactus; Christensen former skarpere, 
adskilte segmenter der giver tre fonologiske fraser i og med at /et lIv.../ falder hurtigt, 
efterfulgt af en pause. Enjambementet i den cykliske bevægelse, pilen mellem linje 6 og 
7, har jeg ikke andet navn for end et temporalt enjambement. Det foregår, det er 
markant som betydningsgivende i den prolongielle forventning, vi informeres om 
forventet mål, i analogt niveau! 
 
Fortsættelsen af vers 8: de fonologiske fraser /der Ikke dØr\ og /som I~ngentIng.\ 
adskilles tydeligt uden bindinger i lydene mellem sig, og de får gentagende rytme i 
/oOo\/O\ og igen /oOo\/O\ (venstre kolonne). De udtales fladt og stakato-agtig i 
forhold til det mere flydende, men også tonalt ”koleriske” vers forinden. Til gengæld skal 
min angivelse af udråbstegnet i linje-enden, vers 8, gøre opmærksom på at her ikke er 
vejrtrækning, trods strofeskift. Og dette træk er et brud. Den manglende vejrtrækning 
er mærkbar: Cyklisk bevægelse angiver ro og balance, tonaliteten angiver ro, antyder 
derfor en for dødelig ro i sin ubevægelighed i kontrast til foregående linje, de gentagne 
rytmiske segmenter peger på ro først og fremmest i gentagelsen, men også i det 
balancerende segment der alternerer med monosyllablen, samtidig med at linjen lever op 
til jambisk pentameters hævningsplaceringer. Visuelt lander vi endog i et punktum i vers 
8. Alt angiver at vi er nået vers- og strofe-enden, men Christensen holder vejret hen over 
skiftet mellem oktave og sestine og former på dén måde et semantisk enjambement  mod 
verslinje 9. Her ses (høres) et meget vigtigt virkemiddel for fremførelsen, at holde vejret. 
Virkningen er at roen netop stivner i stakato og ubevægelighed, fastholdes for længe; den 
manglende vejrtrækning peger prolongielt fremad, vers-enden får ikke hvile, men vil hen 
mod en vejrtrækning. Vi får en venten, en fremadrettethed, her med virkning i sonettens 
indre trang til svaret, conclucio til det forangående argumentum (Fafner 2000:183). 
Tilbage fra Petrarca ses sonetten bygget som en syllogisme med argumentum og 
conclusio, også kaldet lyrisk syllogisme fordi ”argument” ofte kun består af én, ét 
genstands- eller stofområde i oktaven, de to kvartetter. Oktaven forelægger problemet, 
billedet, og følges af terzetternes (sestinens) udlægning, ofte med et: ”således...”, skriver 
Fafner. Her anticiperer altså alle sansningerne, farverne fra sommerfuglevingerne, duften 
fra krattet i en opgående bevægelse målet i den stille fortvivlelse at det hele kun er spil 
for galleriet, at al denne pragt bare snyder tåben, der tror sig mere end at dø som 
ingenting.  
 Spørgsmålet står nu i luften, i og med den manglende vejrtrækning, spørgsmålet 
får ikke lov at lande i vers 8, vers-ende af oktaven, men bæres over i konkret spørgen og 
tvivl: 
/Hvem E~r dE--t ...der fortrYller DEtte mØ~de +/  
En stærk prolongiel forventning formes af den manglende vejrtrækning her mellem så 
stærkt grupperede enheder som kvartet til terzet. En prolongiel forventning der altså 
også ligger i traditionen: nu bevæger vi os mod svaret, her i første omgang også 
ekspliciteringen af spørgsmålet: Hvem er det der fortryller dette møde . Det er vist at vride 
definitionen af enjambement for langt at udvide det til både temporalt og semantisk 
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enjambement, men det er informationer af samme slags ”overskræven”, eller 
”överklivning”, som et regulert enjambement bærer, blot i andre domæner end det 
syntaktiske, og de to former for skabelse af prolongiel forventning informerer på analogt 
niveau. 
 
Mestersonettens første terzet formulerer det spørgsmål hele sonetkransen har flakset om, 
at vi i alt det menneskeskabte (VIII, 2), må se os selv i det på forhånd tabte (VIII, 4) og at der 
ikke er andre verdner til (VII, 2), at ikke andre end døden er vores sande følgesvend, 
samtidig med at erindringer om elskov ved stranden og denne dal af sommerfugle og 
farverne i bevoksningen viser jeg’et noget mere: 
Som påfugløje flagrer de omkring, 
jeg tror jeg går i paradisets have, (VI, 1-2) 
 
Helle Lindhardtsen (Lindhardtsen 1994:37-38) henviser til at terzetterne i niende sonet 
har svaret på at sommerfuglene og farverne og sommerfuglenes metaforik i forvandlings-
kunstens metamorfose trods alt ér mere end blændværk, de er ikke blot fremkaldt af 
jeg’ets eget ”hjernespind”: 
og det jeg så var ikke kun forfløjne 
syner, som en hjerne selv kan blande (IX,12-13) 
samtidig med at tiende sonet med den samme bevægelse mellem død og mørk dybde, 
opståen, liv, farver og forvandling til støv, ånd og sind gennem alle sonetter inden 
mestersonetten, blot derefter modererer denne trøst at der skulle være tale om mere end 
blot foregøgling. For det er ikke til at se forskel på irislarverne på piletræets blade, 
larverne som netop som nøgne opnår beskyttelse ved at efterligne bladene: 
 

...antage deres form og udseende, blive et billede herpå. Samtidig lever de af bladene, 
hvilket udtrykkes ved ”Jeg så dem æde deres eget billed” (X), så her er bladene altså 
blevet til billedet på larven, hvor larven før var billede på bladet. Når larven så forpupper 
sig, efterlignes bladet igen af puppen. Alt i alt bliver det umuligt at skelne mellem 
original og efterligning, mellem virkelighed og billede, fordi begge beskrives som billeder 
på hinanden. Alligevel starter sonetten med at kalde sommerfuglens billedsprog for ”søde 
løgne”, altså en bevidst illusion, som alligevel virker efter hensigten. I terzetterne 
overtager det lyriske jeg dette billedsprog, ”hvis det kan dulme angsten for det øde / at 
kalde sommerfuglene for sjæle / og sommersyner af forsvundne døde.” 

 Lindhardtsen 1994:37-38 

 
Niels Lyngsøe, (Lyngsøe 1997:97) vedr. Sommerfugledalen. Et requiem, sammenfatter 
denne evne at vi, og digtningen, kan gøre ligesom naturen: Mimesis, efterligning, er i 
biologien brugt som mimicry, beskyttelses-lighed, og når det tematiseres i denne 
sommerfuglenes dal, er det fordi at digtningen kan antage den samme beskyttelseslighed 
for os mennesker, for at dulme angsten for det øde og skjule vores binding til 
timeligheden: hvorfor skal jeg så være mindre klog (X,11). Ved at spejle sig og lege 
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skovhvidvinge (XIII,5) og sammensmelte ord og fænomen, håber jeg’et på at overvinde 
døden: 
 

Så jeg kan svare døden, når den kommer: 

jeg leger sandrandøje, tør jeg håbe, 

at jeg er billedet på evig sommer? 

Sommerfugledalen. Et requiem, strofe XIII, vers  9-11 

 
Digtningens spejlinger i pragten fra naturen gør regnbuen til jordens sommerfugl 
(XIV,10), kanske i egen drømmesynske sfære (XIV,11), men ikke desto mindre et digt 
som så almindelig en sommerfugl som nældens takvinge kan bære (XIV,12), og dét løfter 
timeligheden: Jeg ser at støvet løfter sig en smule, som Haugland (2008) gør opmærksom på 
bl.a. alluderer til Johannes Ewalds støv i ”Rungsteds Lyksaligheder, en Ode” , der også 
kan bære:  
 

Inspirationen vokser frem, da jeg’et finder Guds aftryk overalt i den natur, han befinder 
sig i: At støvet, materien, det døde materiale, bærer Guds præg i sig. Digterjeg’et bliver 
gennem de seks første strofer stadig mere bevidst om denne latente guddommelighed i 
naturen omkring sig, og i femte og sjette strofe sætter Gud sit aftryk i digteren selv - i 
inspirationens øjeblik spiller Gud på digterens sjælelige strenge som en musiker på sit 
instrument, og sangen vokser frem med en mægtig klang. Skaberens lov, der har ligget 
som en ubevidst matrix i naturen, finder sit eksplicitte udtryk i digterens sang. 

Haugland 2008 

 
Og i Ewalds sidste strofer bliver denne sang, som Haugland er inde på, lige dele hyldest 
til digteren selv, for at vise Guds skaberværk, som til Gud for skaberværket. 
 
Mestersonettens første terzet og dennes endelige formulering af spørgsmålet imens vi 
holder vejret: Hvem er det der fortryller dette møde, og som sonet XIII og XIV i leg og fornyet 
selvbevidsthed i trods viser døden tilbage, ser den an, i denne støvets skabelses-akt fra 
sommerfuglevingen, denne digtningens, spejlingens overkommen af timeligheden, 
således nævner mestersonetten igen at ”strejf af sjælefred, søde løgne og sommersyner af 
forsvundne døde”, trods kun spejlinger så dog stadig fortryllet: 
  

Inger Christensens digterjeg går i en sommerfugledal uden Gud. Den sammenhæng, som 
digterjeg’et via den inspirerende naturoplevelse ser i naturen og i sproget - og slutteligt 
også i sit eget digt - er en sammenhæng, som så at sige vokser frem nedefra. Det formløse 
bliver ikke formet af Gud, men former (”løfter”) sig selv, og digterens skabende kraft er 
en gentagelse af denne proces. En gentagelse, der indsætter skabelsen af digtet i den 
isomorfi, de universelle former afstedkommer. 

ibid. 
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De tre verslinjer i terzetten fremfører Christensen roligt, uden 
opmærksomhedskrævende stigninger i tone og tempo, med vejrtrækning og fylde 
mellem linjerne. Hvem E~r dE--t ..., med tryk på E~r på første jambiske hævningsplads 
bibeholde ikke kun det jambiske islæt, men her spørges også til en væren, en eksistens, 
mere end til et Hvem. Her er noget der får eksistens, noget der er og bliver til i dette 
spørgsmål, endeligt, som en blåstempling af trylleriet, som kunne være en gud, men som 
Haugland slår fast, her er ikke gud i sommerfugledalen, paradisets have falder allerede i 
anden sonet ned i ingenting, men her er eksistens, og mestersonetten slår i formuleringen 
af dette spørgsmål fast, at noget ér, at digtningens spejlinger er eksistens, er formet og 
dannet, som Lyngsøe siger, så ophæver Sommerfugledalen skellet mellem det skabende og 
det skabte. Og Haugland: 
 

Natur og kultur er altså ikke hinandens modsætninger, men forskelligt udtryk for de 
samme formdannende principper. Det betyder, at sprog og verden altid vil hænge 
sammen - ikke fordi ordene og tingene hænger sammen i en adamisk relation, men fordi 
sprog og verden med nødvendighed former sig analogt med hinanden. Inger 
Christensens naturfilosofiske poetik bygger således på en forestilling om universelle 
formdannende principper og om isomorfi som en bærende relation mellem verdens 
fænomener. Denne særligt processuelt orienterede isomorfi er gennemgående i alt fra 
planters vækst til hjernens arbejde og digtets betydningsdannelse. 

 ibid. 

 
Digtet spørger ikke efter en gud, snarere kunne svaret være: digteren. Digtningen 
fortryller og løfter verden op fra den underjordisk bitre hule. Lydligt understøtter 
Christensen /med strEjf-- / hvor trykket falder hurtigt, men også skarpt på førsteslaget, 
efterfulgt af den fjer-lette-berøring i det forlængede f--.  

 af sjÆ--lefr
Ed

   bærer en ny tonefølge, en tonerække der mærkværdigvis får lagt 

vægt på både sjæl og fred. Mens deres assonans /strej/, /sjæ/ og /fre/ [ǡj] , [ǫ] , [æ] 

over for de søde løgne’s [ø+ə] og  [Ȝj+ə] der klinger i trokæisk /faldende alternation, 
assonantisk i begge stavelser, så formes der her en lille melodi, først en hurtig stigning 
rytmisk, med strejf,  så en tretonet  stigning, af sjælefred, og til sidst et både rytmisk og 
klangligt rim, og søde løgne. Tre lydbilleder, der adskiller sig i virkemidler og derfor også 
på fonologisk niveau, her er tre fonologiske fraser.  
 Verslinje 11 elaborerer på de søde løgnes rytme med lignende segmentering: 
/oOo\/Oo\.../ooOo\/Oo\. Denne linjes rytmiske segmentering er i øvrigt at finde 
mange steder i hele sonetkransen: den formes af både en jambisk grund, som Christensen 
i høj grad forholder sig til i sin fremførelse, men den ”taler” i lige så høj grad med 
trokæiske/faldende alternerende ord, som Fafner beskriver som en rytme med bindinger 
der har faldende tendens. Dvs. ser man på min transskriptions venstre kolonne vil man 
finde varierende venstreside af segmenterne i segmentskemaet, men temmelig ens 
højreside, med kun én svag stavelse efter stærktryk (og bitryk). Kun i verslinje 6 er der to 
svage stavelser efter stærktryk i et segment, de øvrige er bitryk, Ooòo, sommersyner fx, 
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bitre hule, sommerfugle, sørgekåbe, dette møde, døve ringen, egne øjne, sommerfuglevingen 
/Ooòoòo\ alle fraser med faldende tendens. 
 Derfor er det ærgerligt når Lindhardtsen om mestersonetten udvikler følgende 
  

Denne mestersonet fremtræder som en harmonisk og regelret sonet, hvis forløb antager 
karakter af en erkendelsesrække. Kvartetterne fremstiller - med Erik A. Nielsens ordvalg 
- en sansning på baggrund af en virkelighedsiagttagelse, og i terzetterne følger et 
erkendelsesgennembrud, som gennemlyser sansningen. Den harmoniske 6 : 8 : 12-relation 
opstår, når afslutningsterzettens to sidste vers fremsætter den afgørende konklusion på 
den sansning og det heraf afledte spørgsmål, som de foregående tolv verslinjer 
frembyder. De to vers fremtræder med en særlig prægnans både tematisk og metrisk, idet de kan 
skanderes trokæisk snarere end jambisk. [min kursivering, TH) 

Lindhardtsen 1994:34 

 

og jeg er bestemt ikke enig: Her er ikke mere trokæ i de sidste vers end i alle de andre 
verslinjer, hvor der dog til gengæld er ret mange klitiske fraser der er faldende, altså ret 
beset en temmelig faldende rytme med optakt de fleste steder, nogle steder med flere 
svage stavelser og dermed endnu kvikkere optakt, hen imod en trykstærkstavelse, fx (fra 
Christensens oplæsning af optakter forskellige steder i kransen)): De stiger Op... (I + XIV 
+ XV), går fra blAd... (II), så den som Andre ...(II). Ideen om de to sidste linjers trokæiske 
rytme kommer fra Fafner (2000:189), men han argumenterer ikke yderligere for det. Jeg 
vil her argumentere for det samme: faldende rytme, men det er som overvejende 
rytmestil i hele sonetkransen, slet ikke kun i de sidste to linjer. Det foregår i et 
fintmasket spind i med- og modløb med det jambiske pentameter i grunden af 
Christensens oplæsning.  
 Tilfældige verslinjer rundt omkring fra Sommerfugledalens hele sonetkrans 
bærer præg af faldende bindingsretning:   
 
så mInd mIg om en sOmmerdAg på SkAgen      oO/O/ooOo/O/oOo 
da EngblåfUglen Under pArringsflUgten        oOo/Oo/Oo/Oo/Oo 
fløj rUndt som hImmelstUmper hEle dAgen  oO/oOo/Oo/Oo/Oo 
med Ekko af det blÅ fra JAmmerbUgten            oOo/ooO/oOoòo (VII, 4-8) 
 
her er syv faldende segmenter, tre stigende, tre balancerende og to monosyllabler ud af 
sytten segmenter, og så har jeg ikke talt de mere uregelmæssigt flydende lange segmenter 
der stadig har hævninger på jambisk pentameters ”rigtige pladser”, oOoòo, med. Disse 
linjer, samt de fleste andre i kransen, har jambisk pentameters hævnings-regelmæssighed, 
men stavelsernes bindingsretning er for mange ords vedkommende faldende, det som 
Fafner netop kalder regulært stilpræg. Nominaler og opremsning af farver som allerede 
indledningsvis i første sonet lægger en faldende rytme: planetens sommerfugle, jordens varme 
krop, fosforgule, kemisk grundstof løftet op, dette vingeflimmer, lyspartikler, min barndoms drømte 
sommertime  
/splintret som i tidsforskudte lyn./ 
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Det sidste eksempel er en hel linje hvor hævningerne altså i dette tilfælde falder uden for 
det jambiske pentameter, trokæisk, men min påstand er at dette brud med hævninger på 
plads 1,3,5,7,9 selvom anderledes end linjer med hævninger på 2,4,6,8,10 som jamben, 
så alligevel ikke er så mærkant forskellig fordi bindingsretningen på mange linjer allerede 
ligger trokæisk/faldende. Så her er tale om flere og modsatrettede bevægelser, som også 
Fafner beskriver med medløb og modløb, alsidige gennemløb af et pentameter. 
 Endvidere bruger Christensen forskellige virkemidler i forhold til bruddene på 
hævningspladser i sin fremførelse. I dette eksempel, splintret som i tidsforskudte lyn, lader 
hun /spl-Intret/ få stor vægt med første-stavelsens hævning på 1-pladsen, udvider den så 
endvidere med ”som i”, samtidig med at efter ”som i...” lægger hun en pause så tactus’ 
slag arbejder for hende, tId i tIdsforskUdte får i hvert fald meget præcis halvlinjeeffekt 
ved at ramme tredjeslaget, som jeg indtil nu har påvist i forhold til mestersonetten, er en 
effekt der er rigt brugt og passer godt i hendes rytme. Dvs. ikke kun er der pentametret 
og dets indvirken, ikke kun bindingsretninger i ord og sætningsled der forholdes til dette 
pentameter, der er endvidere rige muligheder i fremførelsen for både at trække 
semantisk virkning voldsommere frem i et hævningsbrud, samtidig med at fremføreren 
kan sørge for at resten af linjens hævninger falder i tactus-slag og oparbejder ”rigtig” 
hævningsplads igen. Semantisk fremhæves splintret altså her.  
 Et andet sted anvendes et forventet tryk på første jambiske hævningsplads helt 
modsat i fremføreslen. På skrift ser 
lægger bunden under sindets dyb    (III,4) 
udelukkende trokæisk ud, men i Christensens fremførelse omformes linjen til at passe et 
jambisk pentameter: 
 
 
   ooOo 
   ooOo 
       O 
 
Stemme enstonig og 
meget rolig  

 
     /-----------------------------------------------------------------------------------\ 
     /------------------------------------\      /----------------------------------------\ 
     /------------------------------------\      /----------------------------\  /-------\ 
         o          o            O           o              o          o         O        o               O 

   lægger bUnden... under sIndets dYb           + 
   1 
   .                                                        . 
   .                                     .                  .                        .                          .                        . 
 

 
Metrisk niveau 
meget langsomt 
i denne første 
strofe af tredje 
sonet.  Tungt, 
mørkt 
kælderdyb også 
semantisk  

 
Christensen giver ikke /læg.../ tryk, men lader hele ordet være uden tryk og vha. af øget 
tempo formes /lægger/ i stedet som optakt til første hævning:/bUnden.../ , følgende 
fonologiske frase dannes vha. af en gentagelse af samme rytme, /under/ får heller ikke 
tryk, men bærer op til /sIndets.../, så linjen præges af en blødere bevægelse rytmisk end 
det skriftlige forlægs trokæiske alternation umiddelbart vil vise, nemlig: ooOo/ooOo/O, 
og linjens deling i disse længere segmenter understreges af en synkopering af det 
sproglige stof i forhold til cyklisk bevægelse, tydeligst i at en pause lægges i tredjeslaget 
med halvlinjeeffekt, men også at /lægger bUnden/ når at falde hurtigt mellem to slag. 
 Så fremførelsen her giver blødere bevægelser og længere segmenter end skriften 
vil vise, og hun lægger betoning og semantisk vægt på bunden og sindets dyb.  
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Når Christensen derimod vil lægge tryk på plads ét, gør hun det tydeligt, så hele linjen får 
større vægt på indledningen, se dette i andre linjer i tredje sonet hvor mørket og dybet 
beskrives: 
 
A. /Op fra den UnderjOrdisk... bItre hUle/  /Ooo(...)/Ooòo/Oo/Oo/ (III,1) 
B. /Op stIger MOrfeus, dØdninghOved, Alle,/  /O/Oo/Oo/Ooòo/Oo/ (III,5) 
C. /KÅlsommerfUglen fra en Eng i VEjle,/ Oooòo/ooO/oOo/         (III,9) 
 
som både skriftligt og mundtligt i Christensens fremførelse former tryk i første stavelse. 
For A.s vedkommende er det endvidere Christensens besynderlige pause (angivet (... i 
Oo-skanderingen til højre)) der former at /Op/ hører sammen med efterfølgende /fra 
den/ og ikke er en monosyllabel som jeg ellers ville have kategoriseret den som. 
Christensen forholder sig altså hele vejen igennem til sonetformens tradition, men hun 
fremhæver sin frie udlægning: Det er både et semantisk tilhør og forholdet til den 
bundne form i sonetten der afgør hvordan hun former linjerne. Hendes fremførelse viser 
semantikken. Larsson definerer at semantikken styrer prosodien, men for modtageren, 
her lytteren, vidner forholdet modsat: fremførelsen ér tolkningen når den forefindes. Og 
i A med den virkning at linjen bliver endog meget faldende i sin rytme.  
 Christensen hænger på ingen måde fast i det jambiske pentameter i sine linje-
indledninger når hun læser op, hun virker derimod meget bevidst om hvor hun vil lægge 
sine betoninger og sine rytmiske brud, og hvor ordene bare skal fungere som optakt. 
 
Jeg fandt før fire linjer med kvindelig udgang da jeg ville vise en overvejdende faldende 
rytmisk tendens; kvindelige udgange må jo hjælpe på statistikken for faldende segmenter. 
Jeg prøver med en anden kvartet der veksler kvindelige med mandlige udgange: 
  
/Og fOregØgler univErsets tÅbe/     /oOo/Oo/ooOo/Oo/  
/sig sElv, at der er Andre vErdner tIl/  /oO/oooOo/Oo/O/ 
/hvor gUderne kan både gØ og rÅbe/  /oOoo/(..)oooO/oOo/ 
/og kAlde Os tilfÆldigt tErningsspIl/  /oOo/O/oOo/Oo/O/(VII, 1-4) 
 
fire faldende, tre stigende (to meget kraftigt (..)oooO/og /oooOo/), fire balancerende 
(igen uden de mere bølgende ooOo) og tre monosyllabler. Christensen former igen et 
par hurtige stigninger, men her er, trods det, flest (dog mindre afvigende antal) af 
faldende segmenter. 
 
I lyset af alt dette kan jeg gå videre med beskrivelsen af mestersonettens sidste terzet. 
  
Mestersonetten har i Christensens fremførelse indtil nu bygget op fra en foreløbig accept 
i sonet XII og XIII af at skinnet, spejlingen og mimesis af naturens pragt, godt kan bruges, 
især som ly for dødsangsten, mimicry (Lyngsøe). At jeg’et godt kan lege sandrandøje og i 
dette dække undgå nådesløsheden (XII). Mestersonetten formulerer som sagt endelig i et 
spørgssmål i første terzet at fortryllelsen eksisterer, det er ikke kun spejlinger og syner, 
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men at nogen står bag. Christensen sænker tempoet generelt, det kan jeg ikke helt yde 
retfærdig notation i transskriptionen, men noterer det i kolonnerne både til venstre og til 
højre.  
 Svaret dirrer mellem at være ”digteren”, ”sjælen” eller ”Gud” og sidste terzet 
indledes med at forberede svaret: Mit øre svarer med sin døve ringen, i Christensens 
fremførelse én af de mest trokæisk/faldende alternerende linjer i hele kransen på trods af 
optakten Mit... 
/Mit Ø~re-- svAr~er-- med sin dØve rIng-en-: +/ 
Påbegyndt en anelse sent, efter 1-slaget kommer /Mit Ø~re/ hurtigt, hvor øret lydligt 
fylder mest og længst tid, endog med en tonebølge at snurre på, og efterfølges så af 
pause, hvor Christensen lader sidste neutralvokal [ə] /re--/ vare uden dog at give det 
tryk, dette bemærkelsesværdige rytmiske fald /Ø~re-- /gentager hun fuldstændigt med 
/svAr~er-- / med så tydelig pause imellem at det bliver to fonologiske fraser, to enheder 
der rimer rytmisk, og hun sætter af op mod en ny betoning /med sin dØve/, og 
/dØve/s lange betonede vokal får hun rytmisk til at rime på /rIng-en-:/ ved at 
klangliggøre -ng- [mangler fonetisk tegn], så  /øre/ svarer/ døve/ ringen/ rytmiseres til 
ens, tonalt helt flade segmenter og nu med nedsat tempo i cyklisk bevægelse. Den lidt 
sene begyndelse efter første-slaget, hentes ikke rigtig ind igen, det angiver simpelthen et 
langsommere tempo i denne sidste terzet, vi nærmer os slutningen. Slutningen forventes 
også i og med sonetformen, og vi har fået et forvarsel i døve ringen: den døve ringen er 
svarets form, kolonet angiver at i de følgende linjer får vi svarets indhold. Kolonet 
adskiller de sidste to linjer fra de første tolv i mestersonetten. Lindhardtsen mener 
derimod, og det mener hun sammen med Fafner(Fafner 2001:187), at de sidste to linjer 
adskiller sig vha. en trokæisk rytme over for en jambisk rytme i øvrigt (Lindhardtsen 
1994:32). Det er jeg som sagt ikke enig i. 
 De sidste segmenter i verslinje 13 og 14 falder i bindingsretning trokæisk ud, øjne 
og -fuglevingen, men som sagt: netop sådan ser de fleste andre linjer i kransen ud mod 
versenden. Her er ikke mere trokæisk rytme end tidligere, her er derimod også trokæisk 
bindingsstil i versenden. Dvs. ud fra det tekstlige forlæg så falder første betoning også her 
på 3.stavelses-plads, altså senere end både det trokæiske og det jambiske pentameters 
henholdsvis 1. og 2.plads’ hævning, /det er dØden\ /ooOo\, for selvfølgelig betones 
dØden. Døden er objektet her, for hele kransen, hele diskussionens forfærdende 
sandhed. Hverken poesien, Gud eller sjælens eget illusionsnummer skaber fortryllelsen, 
men alene døden. Tema og omdrejningspunkt lyser os i øjnene når dødens blik rettes 
mod jeg’et såvel som mod læseren. 
 Men Christensen gør så i sin fremførelse noget helt andet end både Fafner, 
Lindhardtsen og jeg hævder: Af transskriptionens linje 13 ses at Christensen slet ikke 
betoner som hverken trokæisk, eller som jeg mener at det tekstlige forlæg siger, betoner 
tredjestavelsen, som et anvendt virkemiddel i hele Christensens fremførelse af 
sonetkransen (hastigere stigende segment i indledningen af visse verslinjer ooO), for i 
linje 13 stryger Christensen helt den skriftlige teksts anden-stavelse er og forkorter 
simpelthen segmentet til: De t’ dØden \/oOo\! Transskriptionen viser at Christensen 
fraserer det jambiske pentameters mønster i indledningen af verset med hævning på 
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2.stavelsesplads også i denne linjes indledning i verslinje 13. Igen forsinket i forhold til 
1.tactus-slag, efter dØden en pause, synkoperet så halvlinjen igen falder i pausen. 
Christensen lægger langt fra vægt på nogen trokæisk rytme, tværtimod: hun former 
prosodisk linjen som så mange af de øvrige linjer, stigende linjeindgang og faldende linje-
udgang i ordenes bindingsretninger, lige som ved mit eksempel Aben Osvald. 
 Formmæssigt stikker altså ikke noget ud her, men billedligt og metrisk får 
Christensen spiddet sin tilhører her i præcision. Den skarpe præcision foregår formæssigt 
ved rytmisk nogenlunde ækvivalens i indgang og udgang af linjerne, det foregår desuden 
vha. gentagelse i halvlinjeeffekt som er tydelig i disse linjer, hvor linje 14’s halvlinje falder 
en anelse tidligere end 13’s og synkoperer, pointerer yderligere ”kvikt” /An.. (plus 
pausen)/. Christensen foretager et hurtigt og kraftfuldt løb i det stigende segment  /ser 
dig An../ (alle tre stavelser udtalt, men hurtigt).  
 Den billedlige spidning foregår overvejende semantisk. Her ligger ikke rytmiske 
brud eller mærkværdigheder, kun udfører Christensen et langsomt, sindrægtigt tempo 
nu, men sidste hævning i hele kransen falder på det gode femteslag /vIngen/, her rundes 
og afsluttes som foreskriften antyder, skarphed i optakt, præcision i udgang. Der 
fremkommer nærmest en stumhed ved forestillingen at blive set an af døden. En 
ensomhed understøttes i temporal præcision, stilstand og den flade tonalitet Christensens 
stemme udfører, den døve ringen. Efter alle disse billeder af sommerfugle, hed luft og 
sommer, dybe huler og forrådnelse, farver og regnbuer, bevægelser op og ned, spiddes 
man af stilheden og mangelen på bevægelse auditivt, såvel som af den hårde, tørre 
erkendelse af døden som eneste partner.  
 Som Haugland siger så er det den døve ringen som tinnitus oven på larmen af 
billeder der giver fornemmelse af pludselig og voldsom stilhed: at blive set an af døden, 
hele livet... det giver stilhed: 
 

Jeg’et spørger, hvem der står bag sommerfuglenes ”foregøglede” symbolværdi som 
billede på ”et liv der ikke dør som ingenting”. Svaret på jeg’ets spørgsmål er et nyt 
billede, ...[...]..., nemlig sommerfuglens øjepletter som dødens øjne. I dette billede 
kondenseres de øvrige fjorten sonetters anerkendelse af angsten for det amorfe, det 
meningsløse, dødsangsten som drivkraft bag den kunstneriske skabelse. Svaret kommer 
ikke fra naturen, men fra jeg’ets eget indre: ”Mit øre svarer med sin døve ringen” lyder i 
fjerde strofe. Man fristes til at læse denne ”døve ringen” som en slags poetisk tinnitus - en 
efterringen oven på den voldsomme ikonoklastiske sprængning, der sker, da billedet af 
sommerfuglene som symbol på sjælens evige liv fornægtes, og jeg’et efterlades alene med 
dødens blik. 

Haugland 2008 

 
Bemærkelsesværdigt at det i denne sonetkrans er billedet der larmer og lyden der giver 
stilstand og stilhed. Hvor jeg i de øvrige sonetters billeder hellere ville beskrive 
billeddannelsernes bevægelser og skaben, diffunderen, som musik og ikke larm 
(Lindhardtsen), ender man efter spidningen sidst i mestersonetten med en fornemmelse 
ud over musikkens: et musisk flow over for en ’døv’ ringens massive stilhed, en poetisk 
tinnitus jeg ikke har erfaret før.   
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 Og Christensen virker i klare billeder; den billeddannelse der styrer at stiger op er 
nødt til at nævnes før planetens sommerfugle, at strejf af sjælefred bliver en næsten fysisk 

erfaring og at sommersyner vibrerer i luften når vi allerede kender Brajc ̌inodalens hede. Det 
er billeder og erfaringer der er ledet og pakket i konteksten, i segmentering, i cyklicitet, i 
lineære forventninger og revideringer og forhold til tematikker, genspillede i kransens 
sonetter, men også som en del af den rytmiske segmentering, syntaksens angivelser, som 
i afvigelser fra disse. Virkemidler og effekter får først deres funktion i kontekst, som 
Løgstrup skrev. Digterne kan i helt særlige, individuelt opbyggede kontekster få helt 
særlige effekter frem. Hvor opremsning hos Christian Dorph netop angives uden komma 
mellem ordene, får Dorphs billedrækker til gengæld opremsende effekt. Hvor 
Christensen med et syntatisk korrekt komma i mellem sætning og apposition i sin 
fortolkning anvender kommaet som en sammenbinding og ikke som adskillende, 
pointerende tegnangivelse, former det rytme, formes sproget.  
 
Vi er ved analyse af rytme nødt til at være meget påpasselige med at antyde at rytmen i 
sig selv ”betyder” noget. En læst poesi, der ikke er oplæst, er endnu ikke i fælles 
forståelse og fælles fortolkning, men kan være læst og fortolket på adskillige måder, i et 
klasseværelse fx. Det gælder også dens rytmiske form, og det gælder som her, ikke at 
Christensens intonering og segmentering og versfod nødvendigvis vil blive hverken mere 
rigtig eller forkert end andre realiserede oplæsninger, men hun får meget tydeligt 
betonet vægtige dele, som efterlader mindre tvivl om udsigelsen. Andre oplæsere kan 
gøre noget andet, vægte noget andet, få en udlægning frem som kan fungere, men man 
skal kunne argumentere for at udlægningen kan have noget på sig, i rytmen, i 
vægtlægningen, i kommaer eller kolonner, alting med udgangspunkt i fortolkningen. Når 
Fafner i et overbliksværk, som hans store vershistorie er, på en halv side om 
Sommerfugledalen hævder trokæisk rytme: ”De sidste to vers får deres særlige vægt ved 
skiftet til trokæisk rytme.”(Fafner 2001:189) uden at underbygge med hverken 
skandering eller forholden sig til resten af sonetkransen, er det ikke kun ærgerligt for 
læseren, og som Lindhardtsen: de senere brugere af denne påstand uden belæg, men det 
bliver især ærgerligt for poesien, der ikke opnår behørig beskrivelse i sine virkemidler, 
men eksperters hurtige påstande ingen kan rokke ved. 
 
Denne sonet er et eksempel på monologisk poesi af Bachtinsk art. Her fremmanes 
verdener i jomfruelig ny billeddannelse, sommerfuglenes farver, metamorfose og stigen, 
her formes billeder af lys og livscyklus i sammenhæng med forrådnelse og mørke fra den 
dybeste hule. Erindringer af ”en anden” på sommerstranden er en indre følt erindring, 
”den anden” træder ikke ind som konstitueret ”anden”. Spørgsmål, tvivl og søgen er et 
jeg’s eget søgen efter form og svar i naturens farver og former. Her er ingen henvendelse 
eller fremmede ord og stemmer der blander sig, men søgen efter ”du” i poesiens 
skabende kraft, i naturens paradis’ dal.  
 Netop derfor fremkommer dødens blik i sommerfuglens tegning til sidst så hård 
og nådesløs: NMA citerer Bachtin for at sige at kun dialogen er liv, uden dialog er der 
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intet liv og sammenligner mangelen på dialog med det dybeste torturkammer hvor ingen 
kan høre os, end ikke Gud. Efter jeg’ets søgen og spørgen gennem femten sonetter her, 
er det i erkendelse af den eneste allestedsnærværende dialog-partner at denne 
mestersonet rammer den nådesløse tavshed i os: der er ingen anden partner end døden, 
og denne anden har ingen stemme, ingen temporalitet, ingen bevægelse. Da findes blot 
tavsheden og ubevægeligheden, og dér rammer Christensen. 
 Og spørgsmålet er om Christensen i virkeligheden bekræfter Bachtins snævert 
definerede genredefinition med en poetisk, monologisk stemmeføring. Tager man et 
større blik ud over hele sonetekransen Sommerfugledalen. Et requiem, så fornemmes både en 
enstemmig sang hvis form og dybe erkendelse netop da bliver ensomheden. Men her 
mærkes også en vis usentimental distance: ensomhed javel, men trods alt også en 
erkendelse af døden som fundament og udgangspunkt for hele det smukke, legende spil: 
Jeg leger derfor gerne skovhvidvinge/og sammensmelter ord og fænomen (XIII, 5+6), og for ny 
skabelse, endda med sproget: et digt som nældens takvinge kan bære./Jeg ser at støvet løfter sig 
en smule/de stiger op, planetens sommerfugle/(XIV, 12-14) lige før mestersonetten. 
Konstateringen af døden, realitet og udgangspunkt, indebærer en særlig ”tør” 
stemmeføring, præget af ydmyghed og mangel på sentimentalitet, så på sær vis 
reflekterende denne livs- og dødscyklicitet, som døden beskuer livet, beskuer livet 
døden. Det er selve formen, bevægelsen, der reflekteres. Formen, jordens livscyklus 
bliver svaret, en metabevidstlig ”stemme” svarer jeg’ets ensomme spørgen. 
 
Uden at mene at Bachtins genredefinition ang. poetisk monologisk kontra prosaens 
dialogiske form er hverken fyldestgørende eller helt adækvat når genrer ofte er 
konglomerat af andre genrer, så mener jeg trods alt at en opmærksomhed for Bachtins 
snævre kategorisering er anvendelig i opmærksomt studie. Ikke kun i forhold til 
Christensens virkemidler, men i kapitel IV vil jeg med analysen af klassedialog vise 
hvordan en forståelse for elevernes genreforventninger så snævre som Bachtins kan 
hjælpe litteraturpædagogens arbejde. 
 
Fremførelsestransskription og analyse giver, som supplement til receptionen af værker, 
en mulighed for at fastholde en læsning som altid allerede vil være en tolkning. Med 
transskriptionen, også uden den detaljeringsgrad som mit eksempel vil vise, kan vi 
fastholde og undersøge de virkninger som læsningen øver på den flygtige semantik. Vi 
kan få øje på lidt flere af de underforståede og uekspliciterede medskabelser der former 
vores tolkning og forestillingsverdener. Her ligger bl.a. analog kommunikation vi som 
erfarne sprogbrugere forholder os til. Med transskriptionen kan vi spørge hinanden til de 
virkninger vi fremlæser. Tekstlige som talte rytmiske angivelser af meningen som vi kan 
erfare, også af stemmen i egen tavse strube, vil i et eller andet omfang få eller have indre 
lyd for at give mening, for semantikken styrer prosodien, som Larsson siger. 
 Sprogrytme ligger også i teksten, i rytmen kan tekst og tale forenes for 
forståelsen af hvad vi hører og ser. Transskriptionen er redskabet til at få øje på det vi 
hører. Det træner både lydhørhed og synlighed at lytte og nedskrive de rytmiske effekter. 
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Bilag 8. Deltagernes placering i klasseværelset 
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Bilag 9. Tekstanalyse af ”Godhed” 

Godhed, kort tekstanalytisk præsentation  

Jeg begynder helst litterære fortolkninger med en beskrivelse af rimelig objektive 
forhold. Det er godt at have fast grund under fødderne inden man bevæger sig ind i 
tekstens tematikker, subjekter og fortælleforhold. Jeg diskuterede dette med casetimens 
daglige dansklærer der modsat helst først lige bereder vejen til nærstudie med at vende i 
klassen hvad der er på færde på tekstens tematiske niveau. Den diskussion kan stå åben 
her, tages op af og til for at blive afsluttet i mit endelige forslag til denne 
undervisningsform.  Jeg mener at have fundet en løsning der kan løfte indarbejdningen af 
observationer på begge niveauer samtidigt. Det vender jeg derfor også tilbage til. 
 
Umiddelbart er digtet grafisk stillet op i uens linjelængder, nogle linjer er så lange at den 
sidste del af linien må rykke ind under begyndelsen, forskudt. Der forekommer grafisk 
ikke ækvivalens på nogen måde, så hovedindtrykket er at dette digt består af frie vers. 
Versinje 5 (se bilag 6, inkl.Oo-skandering) informerer derimod om at vi ikke skal læse 
linjerne som for lange linjer for linjerne 5-7 ”drypper” nedad og former tre linier i stedet 
(de kunne godt nøjes med én linje). Her antydes altså rytmedannelse i stedet, ikke blot 
opremsning som kommaer ville antyde, men en særlig rytmisk anmærkning at forvalte: 
 holde frakker 

     døre 
pladser  

Pointeringen kunne kræve monotoni idet jeg ikke læser opremsningen hurtigt imod en 
verslinje-ende som hvis disse tre elementer havde stået på samme linje, men i stedet får 
hvert element mere tidsmæssig og dermed også lydlig fylde, de er endvidere rytmisk 
ækvivalente i ordbindingerne: ooOo/Oo/Oo og giver mig en monoton prosodi. 
 Alle digtets øvrige linjer har mellem to og tre tryk, hævninger som giver den 
grundrytme i hver linje, der former min læsnings rolige, lyriske præg. Kun et sted er der 
flere, fire, hævninger, (verslinje 8) skaffe nogen ind ved et eller andet, en lang linie med let 
løbende blanding af di- og trisyllabler, men i sine segmenter ooOo/O/oO/ooOo/ viser 
sig både letløbende og pointerende og ækvivalent i begyndelse og slutning. En linje som 
den første fremfører, Kalle, også leverer særegent, det vender jeg tilbage til. Følgende 
linje og lignende, oOoo, følger både på en sær måde op på det letløbende, men vendingen 
fra det balancerende stigende ooOo, til denne linjes balancerende faldende oOoo, 
afrunder rytmen en smule. Stærkere virker det dog semantisk at linjen kun er halv eller 
en tredjedel af de øvrige, og den tomme semantik, og lignende..., får lov at stå og blævre 
hult i tid og tomt rum.  
 Rytmisk er her tale om frie vers, men her er en genkommende rytmisk figur, 
formet af to næsten ens figurer som præger digtet meget og som samtidig former et for 
digtet semantisk, legemligt, stærkt billede, nemlig: brede armene ud, ooOoo/O (linje 10), 
og som at holde vejret, ooOo/Oo (21). Disse verslinjefigurer gentages rytmisk og 
semantisk i andre linjer: breder armene ud, ooOoo/O (27), og semantisk identisk med at 
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”holde vejret” er blir jeg fuldstændig stiv ooOoo/O (13), hvor andenstavelsen i bliver netop 
udelades og støtter ækvivalensen rytmisk. Rytmen ses også i jeg er egentlig bedst ooOoo/O 
(29). Her forekommer lidt variation af denne figur i men ved daglig øvelse ooOo/Ooo (17). 
Kigger man på O-skanderingen på linjerne, kunne det ligne anapæstiske trisyllabler, men 
rytmen er ikke trisyllabisk, blot endnu fastere bundet når ordbindingerne, de klitiske 
fraser er ækvivalente. Den rytmiske gentagelse bliver stærkere bundet når ækvivalensen 
også foregår i segmenteringen af fraserne. 
 Alle linjerne begynder med optakt, hvis man ser bort fra de meget korte, 
indskudte linjer som linje 6,7 og 28, og halvdelen (femten linier) har optakt med 
trisyllabisk stigning ooO...., ni linjer har jambisk optakt oO.  
 Digtet former sig i sin semantiske rytme desuden i parvise meningsvers, både ved 
indrykning af linjer der former linjepar vha. sætningsledsunderordning (linje 3-4, 17-18 
og 27-28), og i meningssammenhænge: Jeg har altid prøvet at være god /det er meget 
krævende (1-2), men når lejligheden er der/ blir jeg fuldstændig stiv (12-13). Linje 12-13 
efterfølges af refleksion: vel nok en slags generthed (14) der står alene, det vender jeg tilbage 
til, og efterfølges så igen af et meningspar: jeg rusker i mig selv /slå nu armene ud (15-16).  
 En monotoni opbygges gennem linje 3 til 11 fordi jeg er en hel hund efter er 
hovedsætning til det hele og de andre linjers begyndelser indledes med samme 
opremsende infinitiver: holde frakker...(5), skaffe nogen...(8), brede armene (10) og lade 
nogen (11). Digtet er altså nok prosaisk opbygget umiddelbart, med overvejende 
meningsvers og sammenhængende sætninger, men det er også meget rytmisk ækvivalent 
og danner forventninger til klitiske figurer (vender jeg tilbage til), sætnings- samt 
semantisk rytme og meningslinjepar. Fordi ækvivalenser foregår i meningslinjer og 
linjerytme, altså på niveau 3 og 4 i grupperingsbevægelsen, fonologisk/sætningsled- og 
intonationsniveauet, tilbyder et segmentsskema (a la for Aben Osvald) i yderligere 
overblik rytmisk, om stigende, faldende tendenser o.lign. Her former Andersen 
interessante interessante rytmiske linjer. 
 Med læseforventning om rytme i meningsparrene bliver brud på denne 
forventning derfor mærkbare, svære at læse op, og en snublesten ligger også hvor der 
semantisk er en pointering i udsigelsen: linjerne linje 21 og 22: som at holde vejret /men ved 
daglig øvelse. Som at holde vejret kommer abrupt på tværs af den linjernes pardannelse som 
læsningen er faldet ind i, som at holde vejret lægger sig oven på vejrtrækningen, linjen er 
såmænd internt rytmisk ækvivalent i genkendelige segmentære rytmer, men eksternt, på 
niveau 4, intonationsniveauet, er den en linje for meget efter foregående linjepar. Hvis 
fremføreren er forberedt, kan det lade sig gøre at lade de følgende to linjer være et par: 
men ved daglig øvelse /er jeg nu nået op på en time, men det par bliver også abrupt 
efterhægtet en udvidelse i ledsætningen: hvis ikke jeg bliver forstyrret. 
 Den sidste del af digtet falder igen på plads i parstrukturen, hvor den eneste 
udvidelse, gang på gang, visuelt er sat på genkendeligt ”nedfald” fra linjen før, og får egen 
rolige rytme i denne. 
 Det viser sig altså, endnu en gang, at der er masser af objektive træk i materialet, 
rytme og intonation, der peger på semantiske sammenhænge der har direkte 
sammenhænge med hele digtets udsigelse på ”globalt” niveau.  
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 Jeg har to forslag til rytmen i linje 16, slå nu armene ud, ooOoo/O eller         
(O/O/Ooo/O) forslaget i parentes havde jeg skrevet ved forsøget i den første 
gymnasieklasse (ikke case-klassen), og en elev gjorde opmærksom på at hun syntes at 
rytmen her mere lignede de andre ooOoo/O - linjer. Det synes jeg hun har ret i, men 
man kan vælge at lade sl`å nù... få bitryk i hvert fald hvis man vil betone det bydende, lidt 
mentalt trætte særpræg i fremførelsen: kom nu i gang! 
 Den Benny Andersenske ironi og absurditet viser sig allerede på de to første linjer: 
Jeg har altid prøvet at være god /det er meget krævende, især når Godheden lige efter beskrives 
som at holde døre og frakker, være noget ved musikken så at sige, med de rigtige 
kontakter og at skaffe andre ind på steder hvor det er svært at få adgang, god nepotistisk 
tradition!  
 Det er et morsomt billede at være en hund (linje 3) efter noget, at efterstræbe en 
dyd, Godhed, en kvalitet, der burde være en indre, følelsesmæssig tilstand, set i lyset af 
både kristen etik og almindelig kulturel god omgangstone. Allitterationen i hEl hUnd, 
bemærk den spondæiske betoning/pointering, forstørrer det groteske i billedet af en 
ivrig ”støver” i sporet på den rette medmenneskelige handling. 
 At venstrekanten på nogle af linjerne rykkes ind, danner par med ovenstående 
linje, og at indrykningen netop er en rytme-angivelse og ikke blot er et spørgsmål om at 
linjen ellers blev for lang og havde brug for at halveres, er en angivelse der former både 
prosodi og billeddannelse, eller rettere sagt: former også billeders tomhed, for hvad er 
”at skaffe nogen ind ved et eller andet / og lignende” andet end tomt billedindhold, men 
rig på rytmisk-sproglig kliche.  
 Umiddelbart efter (linje 10) falder første gang det gentagende billede af de åbne 
arme, favntaget der støtter og trøster, og rytmen ooOoo/O, en linje der danner par med 
endnu en udvendighed, lade nogen græde ud ved min skjorte, som en scene fra en film. Det 
handler ikke om nærhed og generøsitet, men er iscenesættelser af dette. I linje 12, 13 og 
14, foregår første vending i men: virkeligheden står ikke mål med intentionen, når 
lejligheden til at ”ligne” rigtige følelser byder sig, undskylder jeg’et sig med generthed og 
stivhed. Ikke uden selvmedlidenhed kan jeg’et ikke leve op til sin egen intention. Billedet 
på den fysiske handling af nærværet for et andet menneske, at slå armene ud bliver 
gentaget, men hvor langt fra generøsiteten denne jeg-figur er, gentages også, at det er et 
offer der er for stort at give mens nogen kigger på (linjepar 17-18), og udmalet satirisk 
igen (linjeparret 19-20) at det er svært at være god i længere tid ad gangen.  
 De næste fire linjer, 21-24, medfører som sagt rytmiske brud fordi parringen af 
linjerne falder skævt ud, det er svært at vælge pausering og vejrtrækning mellem disse 
linjer, og man er nødt til at træffe bevidste valg. Det er ved disse linjer at fremførerne i 
casen har problemer. Både semantisk indhold og linjeparrene former brud og er abrupte 
her: at øve sig i at være god i op til en time om dagen, på tid vel at mærke, og selvfølgelig 
med gentagelsen af billedet med de udbredte arme, som mediterende over 
intersubjektiviteten, forholdet til medmennesket: Jeg’et må desværre konkludere at dette 
forhold til sin næste kun lader sig gøre uden næsten, alene.  
 Skal man forstå ironien i Godhed, er man nødt til at kende til almindelig god 
opdragelse og de moralsk/etiske forpligtelser der ligger i at deltage i et samfund, bl.a. 
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selvfølgeligheden i at bistå andre. Dvs. at selvom her er nok så meget af ”natur-syntaks”, 
og ikke mange brud på den, er præcisionen i versifikationen, segment- og billeddannelsen 
og ikke mindst billed-tomheden alt for betænksomt afmålt og velformet i satiren. Altså 
selvom her er næsten normale sproglige forhold umiddelbart, er her også masser af 
poetisk rytme der afgør prosodi og fx former monotonisk tomgang i tomme billeder.  
 Digtet er svært fordi her ikke er ’tegn’ på det fremmede ord som vi fandt det hos 
Aidt, og tegnene kan smutte, ordene kan lige såvel lyde monologisk oprigtige og ikke 
ironiseret. Præcis det svæver casetimens to oplæsninger imellem. Det fremmede ord i 
Godhed, den parodisk modsatrettede stemme gemmer sig i versenes mening sat i forhold 
til en superadressats almene moralske holdninger. Det er jeg’ets selvoptagede Benny 
Andersenske ”Undgænger”(Jensen 1987) undvigeren, som er livs-uduelig, som aldrig 
rigtig tager ansvar eller medborgerskab fordi hæmninger er fastlåsende, eller det er et 
portræt af en mere ekstrem personlighed der som aparte eneboer anstrenger sig for at 
blive almindelig borger, uden rigtig succes alene foran spejlet. Under alle 
omstændigheder spejles dette jeg af et over-jeg på indre, eller netop kulturelt over-
niveau i superadressatens kulturelle vinkling der kaster lys tilbage på selvoptagetheden, 
eller kaster lys over en bizar og ekstrem personlighed, der ikke omgås andre mennesker 
eller andre realiteter end spejlets og egne behov. Om her er en højst aparte eneboer på 
færde, eller en undgænger-figur er ikke så vigtigt, objektet her er selve parodien: Den 
hule klang af klicheer belyst af almen moral i superadressatens mening. 
 Skal vi rubricere tostemmigheden i forhold til NMAs typer så ligger her indlejret 
en modsatrettet tostemmighed og lurer i altid prøvet, linje 1 hvis man sammenholder disse 
med meget krævende, linje 2, i forhold til den genstand her tales om, at være god. Det burde 
ikke være så svært at være god. Heller ikke i længere tid ad gangen.  
 Parodi, ironi, hån og spot kræver alle, som Løgstrup redegør for i kap. III, 
kendskab og kulturel genkendelse af almen moral og etik, at genkende flere 
”fortrolighedslag”: kristen moral, demokratisk ansvarlighed, samfundsdeltagelse og 
klicheerne fra disse lags almindelige fremtræden. Dvs. for at genkende superdressaten 
her, skal man være fortrolig med flere kulturelle lag. 
 Under tolkning af lagene med bachtinske begreber da kan det fremmede ord her 
anskues enten med eller modsatrettet dialogisk jeg’ets stemme. Den stemme der høres 
ind over, som parodierer jeg’ets stemme er superadressaten. Antydningerne af parodien 
”svæver” i en medforståen og genkendelse af almindelig opdragelse vendt på hovedet til 
klicheer i udvendighed, nepotisme og selvoptagethed. 
 Jeg valgte at tage dette digt med til fremførelsesarbejdet fordi det 
oplæsningsmæssigt er genkendeligt sprog og i frie vers til at pointere for klasserne at 
måden vi fraserer og betoner på, har at gøre med alt sprog, også det genkendelige og 
hverdagslige og ikke altid vidtløftige. Når jeg skulle stå over for en fremmed klasse med 
en anden undervisningsform, mente jeg at her var udfordringer nok, så teksten måtte 
gerne være både genkendelig og forståelig. Men det skulle vise sig at jeg skulle blive 
klogere på denne tekst, eller på tekstarbejde og teenagere, for jeg havde ikke gjort mig 
klart at ironien i dette digt er svær at fange. Jeg mente derimod at have valgt et digt der 
umiddelbart havde en tydelig jeg-figur, hvor fremføreren ville få en person at forholde sig 
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til, og det skulle være et digt i frie vers. Hvordan kunne jeg’et mon forventes at tale? Jeg 
valgte Benny Andersens prosaiske form og i frie vers for at denne stemme og digtets 
tematik ikke blev højtravende lyrisk, men at vi netop kunne mærke at betoninger og 
pauser er noget der har med dagligsprog at gøre og ikke kun lyrik, og at der i en tekst 
altid ligger valg der har med betydninger og tolkning at gøre. 
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Bilag 10. Generelt transskriptionsdesign 

 
samlet understregning = intonationsenhed 
 
E stortbogstav med fed= hovedtryk,   
 
E = stort bogstav uden fed = bitryk  
 
+   = vejrtrækning 
 
hævet skrift   = opadgående i tonegang, ca. minimum en hel tone 
sænket skrift   =  nedadgående tonegang, ca. minimum en hel tone 
 
~    =  Tonehøjde-bølge, især Inger Christensen former svævende hurtig stigning-
sænkning, små udsving mindre end en tones interval 

 
a-- eller f--  tankestreger  =  lydforlængelse af foranstående bogstav 
 
(2) (små tal i parentes)  = metrisk slag i takt ved særlige lejligheder 
 
(2) (store tal i parentes)   =  pause over 1 sekund 
 

        =  stigende, henholdsvis faldende stemmestyrke 
 

  =  tonal lukning (kadence) 
 

  =  ord sammenbindes 
 
....   =  pauser, selvafbrydelser uden kadence, antal prikker angiver længden  
  
/  =  usikkerhed, kortvarige selvafbrydelser 
 
, . og           (komma, punktum og luft, hvid side) og ord og bogstaver  =  angiver alene  

tekstens egne symboler  
 
(bogstaver i parentes)  =  navnet på taleren 
 
’ apostrof  = forkortelse af stavelsesantal, med eller uden stavelsesbærende konsonant. 
 Alene stavelsesniveauet oOo angiver om der er stavelsesbortfald eller ej. 
 
   
.       takt 
.  .   = halvlinie 
. . . .                   tactus 
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        ||||    tyk vertikal streg i selve performancelinjen =  staccato 
 

....   =   ”Æstetisk stemmelæbelukke”, der forøger tryk og stemthed på efterfølgende 
stavelse, samt former rytmebrud, synkoperer rytmen. Ordene efter får et præg af 
eftertænksomhed idet tiden ”strækkes” lidt i et afklemt åndedrag. 

 
lille o  =  tryksvag stavelse 
stort O  =  trykstærk stavelse 
stort O med fed og understregning = sætningstryk 
lille ò med accent grave  =  bitryk 
 
/----\ = segment-angivelse  
 
/  pil med segmenttegn = hastigere tempo indtil \ 
 
------------> = enjambement 
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Bilag 11. Transskription af klassedialog 

 
stOre bogstaver = meningstryk, fEd=ekstra markering af tryk 
/ = selvafbrydelse 
/// afbrydelse fra andre 
.... = pause, hvor taleren holder på ordet. Og før og efter afbrydelser og indskud fra andre 
talere. 
kursiv = tale 
Taletursnummer + Navn / lærer / klasselærer: = ytringsindehaveren angives ved ny linje. Så 
længe denne ikke selv har afsluttet sin tur men taler med nogen eller får små-indskud fra 
andre, vil de andres indskud blive puttet ind som parenteser (Navn:...) og der vil først være 
taler-skift når turen tydeligt overgår til en ny taler.  
(3) tal i parentes = pause i sekunder. 
Streg under tekst uden navn = gengivelse af tekst, fra digtet Godhed 
(Parentes) = tekstmagerens fortolkende kommentarer og beskrivelser af gestik. 
”Citationstegn” = gengivelse af fremmed tale, centripetal retning.  
Alle øvrige tegn forholder sig til fremførelsestransskriptionen design. 
 
 
1. Lærer (går fra båndoptageren og ud i midten af cirklen): Vi skal ha’...flere personer (ssshh 
man tysser på hinanden) til at læse, og vi er nødt til at have én af gangen, (finder en plads til 
sig i cirklen) ... Hvem vil gerne starte? Og jeg kan love jer, i løbet af de her fem gange, ...der 
kommer I alle sammen til at læse noget op... mere eller mindre...ingen kommer...uden at læse 
noget op. ...Deet bare et spørgsmål om at tage det fra starten (Jan og Kalle retter fingre i 
vejret - Jan sidder bag en anden elev der retter gardin, og læreren kan ikke se ham)...Kalle 
(Kalle:Ja) - tak...(Kalle: Hvor meget skal jeg læs’?) du skal herop og stå...fordi nu læser du 
ik’ op,/ undskyld, det sagde jeg faktisk...jeg mener ”læse højt”, det var dEt jeg mente, jeg 
mente ik’ ”læs’ op)...stå her... du er nødt til at gå lidt væk fra kameraet.. (synger:jaa der Er 
det....) og øh, indta’r rummet, det kan godt være at du skal gå lidt frem i virk’ligheden fordi 
nu er det jo dig der er på, ik’ (Jens: årh jarh) (Læreren sætter sig på Kalles plads)...(Kalle: 
Ska’ jeg læse det hele op?) jeg skal lige, inden du starter...ja du skal læs’ det hEle op, inden 
du starter...så øh...for det første vil jeg ik’ ha’ at du overstrækker dine knæ...og du indtager 
simpelthen den der plads, nuu det dIn...helt for dig selv.  Og du får luft (puster tungt ud)...det 
ogs’ vigtigt at du tømmer lungerne lige inden du starter (Lise: båndoptageren stoppede?) 
gider du vende den?...Står du godt (efterligner Kalle ved at ryste lidt på overkrop og hoved og 
sige:) Njahh, såd’n... Øh, vi melder tilbage på hinanden... (tommelfinger i vejret og kigger 
rundt) Ét, en god ting vi lægger mærke til i oplæsningen, (peger og henvender sig til Kalle:) 
man må gerne sige Nej tak, jeg vil ik’ ha’ nogen tilbagemeldinger (Kalle i et gab: Årr ) ...men, 
vi andre lægger mærke til en god ting som vi virkelig tænker: ”Hold da op, det kører, det 
havde jeg nok ik’ tænkt på selv”...og noget der kunne blive endnu bedre. De to ting lægger vi 
mærke til ved hinanden (afbrud af uro om båndoptagers genstart)... Og du er nødt til at vente 
på at vi alle sammen falder til ro,...ellers kan vi ikke høre det (Elev i klassen:hyyuv)  
 
(Se Fremførelses-transskription for Kalles fremførelse) 
(Man kigger generelt i eget papir mens Kalle fremfører papirer, af og til kigger man op på 
ham) 
(...efter Kalles fremførelse...) 
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2. Lærer: Det var rIgtig gOdt fOrberèdt...inden vi nu / inden vi nu melder tilbage på dig og 
muuligvis be’r dig læs’ det en gang til (Jens:Orv), det ka’ ogs’ godt være...(utydelig 
elevkommentar)...HvOr har du / hvOr har du sat streger i din tekst?Ka du sige noget om det? 
3. Kalle: Øhmm,(5) ...øh jamen jeg har sådan set egentlig sat streger efter hver... linje, 
undtagen når det lissom / når to linjer (holder to fingre i vejret og illustrerer to linjer) lissom 
hang sammen, altså sådan rent sprogligt, syntes jeg (Lærer: Ja) altså når det gav mening hvis 
man siger det, f.eks. dEr øhm..(4)... f.eks. efter øh..: Lade nogen græde ud ved min skjorte, så 
har jeg sat et hak, og så siger jeg så: Men når lejligheden Er der, bli’r jeg fUldstændig stiv, 
fordi så passer de to linjer rent såd’n sprogligt , ka’ man godt sige, sammen 
4. Lærer: Så har du ikke sat noget/ nogen streg efter Er der? 
5. Kalle: øhmm...nej, det har jeg ik’. 
6. Lærer: Okay.(2) Har du sat streg efterøh...(3) ”krævende”?...Nej...efter..hUnd efter, Jeeg 
en hEl hUnd efter ? 
7. Kalle: Ja, det har jeg. 
8. Lærer: Det hAr du. (Kalle: Det har jeg ogs’.../)Vil du læs’ de fire linjer igen? 
9. Kalle: De første fire? (Lærer: Ja) Ja : 
 

 
ooOo 
    O 
ooO 
 
Rolig og tydelig stemme 
 
 
 

             /................................................................................................\                           
             /................................................................................................\                                                     
             /..................................\ /.......................\ /.................................\                           
                  o       o      O                    O                  o        o            O                                

        Jeg har 
AltId

 prØØv’d at vær’ gO’                    
                 mezzo forte 

                                     .                                                                                 

                                     .                                                                                 
                                     .                        .                                         .                          .       
 

 

   

 
   oOo 
     Ooo 
ooO 
     O 
     Oo 

/.......................................................................................................................................\ 
/..........................................................\     /.....................................................................\   
/..............................\ /........................\     /.....................................................\  /.............\ 
      o          O      o         O      o       o            o        o          O            O              O    o 

deet mEget kræv’nde jeeg en 
HEL hUnd Efter        +     (1)    

        (løft øjenbryn)                                    (lille hovedryst)               
                   . 
                   .                                                                          . 
                   .                               .                                          .                                            . 
 

  
 

 

  
 
Ro, og ikke  
højere tone 
denne gang.  

                /....................................................................\ 
                 /...................................................................\ 
                 /...................\ /..............\  /..........................\ 
                   o      O    o      O     o        o          O      o 

          at gØ
re 

nOged for
 
NOgen                      (1)   

. 

. 

.                           .                                        .                                          .                 

                  

 
Intet enjambement 
denne gang vha. 
toneleje. 

   

 
 
10. Lærer: ...Tak... Jeg starter med at melde tilbage, ik?! (ser sig rundt: bevæger hovedet 
rundt, afventer ikke svar)...JEg synes det er kanOn godt oplæst. (Hænder illustrerer 
læserytmen) Det / Du taler meget tydeligt...Du har tydelige pauser... og du har tydelige 
temposkift, altså du varierer...din tale, så det er virkelig flot. Øh,...det må være / er du vant til 
at synge? (Kalle: Ja) Du er vant til at bruge din stemme, fordi du går bare REnt ind, 
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altså...Det må jeg sige. (Jens:Nåååh) Det betyder vIrkelig meget om man er vant til at bruge 
sin stemme, fordi det kan være svært, HHHrrhh (luftfyldt lyd mellem tænder, hånd skærer 
gennemluften), at gå så skarpt ind som du gør. Det er ikke sikkert at vi alle sammen kan det, 
vil jeg lige sige. Øh,... jeg..Undrer mig, jeg har ikke’n gang noget jeg såd’n vil sige, det 
sku’du... tænke mere over, ikke sådan lige nu,...jeg Undrer mig over dEn dEr pAUse du 
laver...du binder linje tre og linje fi / nej, du binder linje to og linje tre sammen... (Kalle: 
Mmm) og holder pause efter linje tre,...(Mmm) har jeg ret i dEt? 
11. Kalle: Ja,...det var i hvert fald min intentIOn 
12. Lærer: Ja! ...hvOrfor gør du det?  
13. Kalle: ...d ved jeg ik’... deet, deet en følelse jeg fÅr af at deet såd’n det skal være tror jeg 
(Lærer: deet såd’n det skal være)  Ja!..Jeg ved ik’ om deer noget specielt... (ryster let på 
hovedet medens han ser i sit papir) ...Deet bare såd’n...Altså jeg sad og tænkt’ over / jeg sad 
ogs’ før og tænkt’ over det nemlig...mm men det var bare, jeg synes, jeg prøvede lidt frem og 
tilbage med forskellige måder, men jeg syn’s, det var dEt /det var dEet der virkede/ det var 
dEt der virkede bedst... (Lærer: Er det for at øg.. / ) (Kalle hæver stemmen for at beholde 
ordet, peger med papiret frem mod læreren i det han har fundet ordene:) hEle stEmningen, 
tror jeg. 
14. Lærer: Ja! Jeg tænker på såd’n som du gør det, det / det kan måske øge .... spændingen 
lidt, (hånden holder pausen i luften og flyder videre med ”spændingen”)  det der med” Jeeg 
en hEl hUnd” (hånden står stille i luften efter hUnd sammen med stemmen) (Elev i hjørne B, 
smager på ordene ”hEl hUnd”), at den kommer såd’n let forceret (hånden beskriver 
bevægelse nedadgående og op), den kommer såd’n ...lidt hurtigt / (overkrop gentager 
bevægelsen sammen med hånden) 
15. Kalle: Ja, jeg satte også en streg under hEl (finger i luften pointerer hEl), fordi jeg gerne 
ville..såd’n, altså en jeg hEl, jeeg en HEl hUnd efter (øjenbryn hæver sig med hEl), det såd’n 
det sku’... 
16. Lærer: HEl HUnd .. Ja..., når jeg siger det, så si’r jeg” Jeeg en HEl HUnd”, jeg har streg 
under både hEl og hUnd, men du siger det fUldstændig som du har sat streg til (peger på 
Kalle)...prøv lige igen... 
17. Kalle: Jeg har Altid prØv’d at vær’ gO, deet mEget kræv’nde, ..jeeg en HEl hUnd efter. 
(Hæver hovedet pludseligt v. Altid, hæver øjenbryn v. mEget, ryster let på hovedet v. hEl) 
18. Lærer: HEl hUnd efter..Ja, du trykker (håndkant pointerer hEl) virk’lig på hEl, og hUnd 
får ik’ så meget tryk på, .. rIgtig tjekket! Det må jeg sige....Øhm, du holdt en meget lang 
pause. Er der nogen der lagde mærke til det, I må lige hjælp’ mig, (Jens markerer usikkert 
ved siden af lærer som ikke ser hans finger: som at holde vejret..) for jeg fik ik’ fat i det hele? 
(kigger rundt efter tilkendegivelser (Jens’ markering er væk igen)  Joachim..? 
19. Joachim: Er det ikke det der med at holde vejret? Der var såd’n en lang...”holde vejret 
paus’ ”. 
20. Lærer: (gentagende) Det var en ”hold’-vejret-paus’” - ja, (Lene: Ja) (Dreng: Ja, det var 
det nemlig) (Lærer smiler, ser overvejende ud og leder i papir)...Der var én der undrede mig 
nemlig, og jeg kan ikke lige huske hvad det var..  
21. Søren: Det var den der var meget lang, i hvert fald (Jens prøver igen: Ja, som at holde 
vejret, og så var der en lang paus’) 
22. Lærer kigger rundt og følger eleverne der kommenterer: Som at hOlde vejret og sÅ en 
lang pause...(3) vil du sige noget om dEt?...(4)...Er vi enige, er vi uenige (kigger på de andre i 
cirklen) 
23. Astrid: Var det ikke bare for at holde vejret?! 
24. Mumlen og kommentarer overalt: Mmn...Ja... En måde at illustrere ... (let latter) (Kalle 
kigger op og ler let også) 
25. Lærer: (peger med papirer på Astrid:) Et argument! 
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26. Astrid: Det havde jeg i hvert fald tænkt (en anden pige: Ja, jeg tænkt’ ogs’...)...(en fyr: 
lyder meget fornuftigt!) 
27. Kalle: Jam, jamen deet, jeg ka’ ik’ husk’ hva jeg har tænkt, men det sån, det ka’ ogs’ 
(Lærer: Deet da kanOn!) være at jeg blevet såd’n lidt nervøs  og så... mistede overblikket og 
lige sku’ ..måske....orientere mig, det tror jeg måske mere at det vAr (ler, og klasssen ler med 
ham) 
28. Lærer: (ler)  Og så var det det hElt rIgtige stEd! 
29. Kalle: Ja! 
30. Lærer: Deet ogs’ tit at øøøh.. at det falder meget godt at holde pauser / eller i hvert fald at 
lave en afsnitsdeling ved et mEn...(håndkanter ”skærer” ting fra hinanden)..fordi helt naturligt 
sker der jo et skift, sprogligt set, når der kommer et mEn ...så... så, det ka’ man ogs’ sige: 
jamen, der sker noget andet nu / Men sÅ../ noget andet, ik’ (illustrerer med hænderne)... 
Andre kommentarer?...Til Kalle...Noget I undrede jer over?...var der streg under de samme 
ord, som jer?  Astrid? 
31. Astrid: Nej men det var bare noget jeg syn’s der var godt, jeg syn’s det var godt den der 
måde du sagde ”gAng på gAng” på ...  (Lærer: Vil du sige noget mer’?! (hånden appellerer til 
mer’)... Det havde jeg i hvert fald ikke selv tænkt på at sige det såd’n, det synes jeg var meget 
godt ...(6) 
32. Lærer: HvOrfor det?...hva’ Hva’ var det for En gang  
33. Astrid: Det...lød godt! (Lærer: Ja) Øøh, (fniser lidt) det ved jeg ik’, det passede bedre 
sammen med den sætning før at sige det sådan..! 
34. Lærer: Ka’ du husk’ hvordan han sagde det? 
35. Astrid: Ja, sådan: gAng...på gAng.. 
36. Lærer: Mmnn,  såd’n en gentagelse (Nikker, hånden kører cirkelbevægelse) (Astrid: Ja!), 
Mmm, en pointe..(Dreng bag et kamera: gAng...på gAng) ...Der var nogle fingre 
herovre...?Var der ik’?...Nej?.. Joachim? 
37. Joachim: Jeg syn’s den der..Øh....Slå nu Arm’ne Ud, den var meget god... såd’n øh 
talesprogsagtig og såd’n ... såd’n lidt såd’n, lidt halv- desperat, såd’n, slå nu Arm’ne  ud -
agtig, såd’n: arh, kom nu! såd’n, det syns jeg var meget godt... 
38. Hviskende kommentarer bag et kamera ved David: slå nu Arm’ne Ud!...Kom nu!... Op 
med håret!...Ja! (fnis)Op med håret! 
39. Lærer: Flere... Vent lidt (prøver at huske navnet på eleven)...arh-det var Jane! 
40. Jane: Ja! (Lærer: Ja) Øhm, jamen det, det var rigtig godt, altså når du snakker og 
såd’n,...man kan se når du læser, så bliver du såd’n, lever du dig hElt Ind i det, dit ansigt 
følger det du siger,(illustrerer med hånden frem mod /”ind i” sit papir) det er dejligt at se på 
(utydeligt) ik’ bare sådan: (sættter armene over kors og vrænger lidt med mundvigene nedad 
og slæbende sprog og tungen lidt ud) Afna, fna, fnaøhfna.. (retter hovedet op igen med et 
smil)...det passer rigtig godt til. 
(4) (læreren leder efter flere fingre) 
41. Lærer: Majken, var du ved?...Du havde en halv.../? 
42. Majken: Nej, slet ik’. Deet var bare (utydeligt)...(3) 
43. Lærer: Jamen, lad os da... hvis der ikke..Så vil vi gern’ høre En til, så kan det være vi kan 
høre forskel.../// (Kalle går langsomt mod sin stol) (Klasselæreren ler lidt og virrer med 
hovedet: Hvem har lyst?!) (mange ler))...på..jeres streger... Ja, det er svært at komme efter 
(rejser sig op for Kalle og går ind midt i kredsen)...Det vil jeg ogs’ sige...men det som, det 
som, det som vi jo kan bruge det til er at øhh...(2) jeg ku’ spørre dig: Hva’ har du skrevet af 
noter på dit papir om: hva’ handler det her om, hvad handler det her digt om, har du nogle 
korte noter? 
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44. Kalle: Altså jeg skrev faktisk ogs’ en hel smøre om at det handler om at være go’ ved 
andre, men så ved jeg ik’..så syns’ jeg lige plud...at det var det (utydeligt) alligevel og ...så 
viskede jeg det hele ud igen (Lærer: Ja, ..hva’ så...?)  (4)...Det handler vel om at, at..øh... (6) 
45. Lærer: Har I bud? ..Andre der har bud?..Hjælp. (Søren markerer, lige efter markerer 
Josefine og Simon, Majkens hånd på vej op, men lander i håret) Søren? 
46. Søren: (Simons markering falder) Altså, jeg vil mene at det er sådan en måde at det 
handler om at være go’ ved andre, (Tania markerer) men det handler også om hvornår man 
tØr at være go ved andre, ... (Simon og Majken vender hovedet og tjekker lærer-
reaktion)...hvornår det ikke bare bliver pinligt for én selv, hvornår det ikke bare bliver sådan 
en måde man selv er svag...agtigt. 
47. Lærer (peger på Josefine): Byd ind, bare 
48. Josefine: Jamen måske også en lille, altså en lille øh, generthed over for den... øh, nærhed 
(David markerer) der måske også kommer (Torsten markerer energisk) (Simon, Joachim og 
Majken tjekker lærerreaktion) når man er go’ ved andre mennesker.  
49. Lærer: Hmmm. (nikker) (peger): Jane? (Joachim markerer). 
50. Jane: Man er bange for at åbne sig fordi man ved ikke hvad reaktionen bli’r. (Joachims 
markering falder) (Simon og Majken tjekker lærerreaktion. Majkens hånd lander igen i håret) 
Man ved ikke om man kommer til at gøre noget forkert, eller bliver såret eller et eller andet 
andet. (Tanias markering forsvinder) 
Lærer nikker et par gange og siger nyt navn på en tilkendegivelse: Torsten. 
51. Torsten: Øhm ja, det samme, angst for at øh man, for ikke at involvere sig for meget for at 
folk ikke skal få forventninger til én ..og man ikke skal blive presset til noget... (utydeligt) 
52. Lærer (nikker). Ja. (leder efter ny taler). Flere? (Ser ikke Lises ”forsigtige finger” får øje 
på David, peger på ham) Ja...øøhm...? (Lise tager den forsigtige finger til munden) 
53. David: Ja (med klar stemme) 
(Lærer leder i hukommelsen efter hans navn, armen søger i umotiveret luften) 
54. David: David. 
55. Lærer: David. 
56. David: Ja, jeg synes også det er noget om godhed og så videre som det andre har sagt, 
men jeg synes ogs’ personen er lidt SElvfed og... SElvmedlidende... /// (Århrr! Lise og 
Josefine nær et kamera med højlydt hån: Århrr, hårrhårr). (Jens: Arrh). (Andre elever 
reagerer med smil og lidt uro. Joachim smiler og kigger sig omkring) (Majken gemmer sin 
opmærksomhed og piller ved sin sko der ligger hen over hendes knæ) 
57. Lærer: SElvmedlidende?...(kigger i papir og kigger kort på David) (Lises arm lander 
”tungt” i skødet som om ”nu er målet fuldt”) 
58. David: Jarh, altså..deet sådan lidt...”jeg prøver..og jeg gør hvad jeg kan (Caroline 
markerer) men øh, det går sgu ikke rigtig og så videre, stakkels mig, fordi jeg ikke kan være 
go’, selvom jeg godt vil være det.”   ... Det synes jeg er sådan lidt... (Lærer nikker neutralt og 
kigger efter reaktioner i form af fingre) (Lise, mere stille: Hrrhh) 
59. David: ...ja, det kan godt være at det bare er mig (smiler lidt forlegent) 
60. Lærer (nikker mere energisk): Flere kommentarer?...(Jens eller Eske i hjørne D: Jeeg 
enig)... Dér (Læreren peger på Caroline og går til siden for at give plads til diskussion) (David 
giver den anden elev tommelfinger i vejret: Tak) (I hjørne D endnu en utydelig kommentar fra 
Eske) (Joachim smiler i hjørne L, uro i L-hjørne, Majken gemmer sig og kigger på sine fingre 
”arbejde” med skoen). 
61. Caroline: Jeg vil nemlig også sige, at det jeg fornemmer at deet sådan en mand der har 
lidt, problemer med, med kvinder, (Lise, Majken og Joachim rejser samtidigt hovedet mod 
læreren, sporer reaktion) (Lærer nikker, løfter øjenbryn kort og kigger i papiret som efter ny 
opdagelse, men uden entusiasme) fordi det der med at ta, tage stolen ud for hende og hold’ 
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hendes frakke og sådan noget, det..., han er sådan genert og så noget over for hende, sådan 
har jeg kunnet fornemme det. 
62. Lærer (nikker og kigger i papiret): Der er / der er et problem med det der med selvfed 
(peger på David med sit papir), sådan har jeg det nemlig også... for øh...for hvad skal han i 
virkeligh.. gøre ved det, andet end at sige dEt, som dU lægger tryk på (peger på Kalle) slå nu 
Arm’ne Ud, og det var der også nogen der kommenterede, altså, det sAgde du virk’lig godt 
ik’... Slå nu Arm’ne Ud!...(store armbevægelser laver rullende figur ved siden af hofterne to 
gange og munden åben med overdreven forventning om lyd, uden lyd) ........og så sker der 
ikke mEr’! (gentager to gange lille bydende/inviterende bevægelse foran mave)...!...så 
kOmmer den ikke længere! ...Øøøøh...David! Inden ..... Altså, vi kan godt snakke indhold og 
tematik, vi kan også bare prøve at gØre det, er mit bud.... Ku’ du tænk’ dig at læse det op, det 
her digt, ... på den selvfede måde?  
63. David (rømmer sig og smiler): Hrm hrm, på den selvfede måde.. (Lærer små-ler) (Mai, 
Simon, Caroline, Jane, Jens og Niels smiler)... det ved jeg ikke om jeg har skrevet nEd (kigger 
i sit papir, kigger sig lidt rundt) 
64. Lærer: Nej! (Niels, Jens, Eske og Mai ler, andre smiler) Deet sgu ogs’ svært at vide.  
65. David: Deet tror jeg godt nok ik’, mEN, det ka’ jeg godt (rejser sig langsomt, smilende) 
66. Lærer: Hvis du nu prøver (går hen imod ham), så ku’ vi måske hjælpes ad, (Nikolaj 
henvender sig til sidemand Jens om teksten, de hvisker stille sammen lidt) for at prøve at 
finde ud af hvordan den bliver mEst selvfed (nogle ler stille, nogle smiler) (David overtager 
lærerens plads i lokalet, og læreren sætter sig på Davids plads). (Lise kigger i gulvet, svinger 
med benene fra bordet) 
67. David (ler lidt mens han indtager sin plads): Okay!  (Niels ler) (Kalle vender sig mod og 
taler lidt med Tania, Tania lægger en hånd på hans knæ og svarer) 
68. Lærer (sidder nu på Davids plads, klapper sig på knæene): Husk at øhm..stå godt.  
69. David: Ja 
70. Lærer (hæver skuldre og brystkasse): ...og husk at øh, tømm’ dine lunger før du går i 
gang. 
71. David (stamper sin fod til at ”stå godt”, men rykker noget uroligt på sig): Ja... Jeg er ikke 
lige den gode oplæser vil jeg lige starte med at sige ... / 
72. Lærer: Nej, så har jeg også sat dig på et hårdt job, jeg beklager (smil og hovedrysten), du 
er nØdt til at springe ud i det. 
73. David: Ja. 
 
David begynder oplæsningen med det samme efter at have fået vejret. Fortsættes på 
Performance-transskription, Davids. 

Jens sidder foroverbøjet, hen over sit papir med hånden ved munden i al den tid 
David fremfører. Han retter sig smilende op da David afslutter og modtager bifald, og Jens 
læner sig tilbage igen som før, siddende på et bord med ryggen mod væggen, afslappet. Jan 
læner sig frem siddende på et bord og siger noget til Tania foran sig på en stol, mens de begge 
klapper ”let” under bifaldet for David. 

Efter oplæsningen bifald. Klasselærer mumler ”Super!”, flere retter sig op mens 
de klapper, især i hjørne D. Læreren smiler til David og ”modtager” fremførelsen, som hun 
får overleveret af hans øjne. Læreren har nonchalant mine der imiterer hans præstation som 
overlegen (tydelige klap). 
 
74. Lærer: Inden jeg begynder at sige en hEl masse, så kunne det jo godt være at der var 
nogle kommentarer (vifter med papiret rundt mod alle i cirklen) (Søren og Lise markerer)... 
på både indhold og form?! Lise? (David står med smil og løftede øjenbryn, spændt på 
responsen) (Kalle og Svend markerer)  
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75. Lise: DEjlig selvfed. 
76. Lærer: DEEjlig selvfed! (ler) (David ler, kaster hovedet lidt siden til og slapper lidt mere 
af)...Hvordn... (Kalle markerer ivrigere) Hvad er det der sker? Ka’ du høre...Ka’ du beskrive 
det? (henvender sig til Lise) (Tania og Carla markerer, Søren fortsat)  
77. Lise: Han lægger tryk, altså på de der, på de sætninger, altså, får dem til at stå meget 
klart hvor det handler om hvad hAn gør, (Tania og Carlas markering forsvinder) ...altsåån, 
jeg har Altid pr / JEG.. har Altid prøv’d at være go’, fordi der der JEG..man ku’ også 
såådn..(David modtager med smil bifaldsmimik (hævede øjenbryn og ”anerkendende” 
mundvige nedad) fra Niels) ...negligere det og så også bare såd’n syn’s ”jEg, meget 
lille,..”.(4) (Jens og Nikolaj og Torsten konfererer kort, smiler lidt) 
78. Lærer (peger med papirer på Søren): Kommentarer, forlængelse af det dér?  
79. Søren: Nej, deet mere kommentarer til hans.. fremførelse. 
80. Lærer: Prøv a hør’ hvis deer nog’n der vil forlænge øh Lises? Vil du det? (Henvendt til 
Svend) 
81. Svend: Ja. (Lærer: Ja!)(Ingen kameraer kan desværre se den talende) 
82. Svend: Altså det var også.. du brugte det også såd’n lissom:... græde ud ved MIN skjorte, 
ik’ (Lærer nikker lidt og smiler) (Kalles markering forsvinder) altsådu..lissom lagde tryk på at 
deet deeet dig der lissom er i centrum, og så syns jeg altså sådan som...je..jeg ved ik’.. det var 
nok....det måske bare mig ik’eller såd’n nogetmen...på et tidspunkt der si’r der står der at...at 
øh...at nu har han øvet sig, nuu han kommet op på en HEL tiim ...og der var lissom om, at jeg 
ku’ se lidt på dig men jeg vil’ godt ha haft at du såd’n virkede mere glad, såd’n stOlt: Jeeg 
kommet op på en hEl tim’...fandme så.” (David ler åben, andre smiler og lever med) (Jens 
konfererer smilende med Nikolaj igen) Så, nu har du virket helt nedtrykt og folk er bare efter 
dig og ”døøii og eller d.., jeg ka’ ik en skid”, eller et eller andet, og så lige pludselig:”nu er 
jeg kommet op på en hEl time!”. (1)..Men ellers så: ...Det var godt! (mumle-leen i klassen) 
(4) 
83. David:...(nikker og smiler) Tak. 
84. Lærer: Flere der?...Ellers så var det Søren (peger på Søren) (Nikolaj og Jens småsludrer),  
85. Søren: Jamen øh jeg synes bare at det fede ved det det var at jeg sad sådan og fulgt’ med i 
min egen tekst mens du læste, og så ku’ man bare høre såd’n, specielt den første halvdel der 
var såd’n,(tommel- og pegefinger med ”indhold” imellem peger meget hurtigt på eget papir 
med gentagende bevægelse mens han taler) meget af det du sagde, der var sådan en form for 
skuespil mens du sagde det, det var såd’n meget..altså man ku’ høre på ordene at det var 
såd’n en følelses-...ting der blev sagt. Det syn’s jeg ogs’ var hElt fedt. (3) 
86. Lærer: Lise. 
87. Lise: og men, det var bare øh, jeg lagde ogs’ mærke til Så jeg ik’ bli’r forstyr / styrret, øh, 
jeg tror det kom ..lige efter den der HEl time, så du.. lagde ik’ så meget i den, men du måtte 
godt have været lidt..irriteret (2) 
88. David: (Hæver overrasket øjenbryn og læner hovedet på skrå) Jarh, men jeg har jo ik’ lige 
øvet.. (Lise: nejnej, nej, nej..).. mig på o-og ///... (kigger på papiret i sin hånd og afbrydes af 
lærer) 
89. Lærer: Hvordan?..Prøv/ prøv og gi’ et forsl..jeg tror ik’ jeg er helt med?.. 
90. Lise: Den der: Er jeg nu nået op på en hEl tim’, så mister han lidt, lissom, så havde han 
brugt meget energi på dEn (David udveksler blikke med hjørnet D) og så kom han ik’ rigtig 
noget i den der: Hvis jeg ik’ bli’r forstyrret, den ku’ lydt mere såd’n, irriteret.  (2) 
91. Lærer (nikker langsomt mod papiret): Det fortæller noget om at deet rigtig rigtig vigtigt at 
man har øvet såd’n en tekst, ik, at at man har..både sat tegn for sig selv, (peger i papir med 
”streg”) så man ved hvor det er at man skal samle kræfter, og man ved..ogma..og så man ved 
(arm stor bevægelse i igangsættende bølge) hvor det er at man kommer med ny energi, ik’ 
92. Lise: Jaja 
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93. Lærer: øøh, deet nemlig rigtig vigtigt, og deet derfor jeg faktis mener meget alvorligt at I 
skal øve dem derhjemme med at tale dem. Stil jer op foran spejlet og øv jer. (2)... Øøh..jeg jeg 
tænkte da.. efterhånden som du kom igennem linjerne / (peger på David) jeg synes det var 
knaldgodt læst, øh.. for det første..de der to ting, øhm..(2) du havde..(2) du havde.. go’e 
pauser, der var mere tempo end Kalles, (blyanten i luften peger på de omtalte og tiltalte, 

understøtter v. cirkelbevægelser ”rytme”) du læste hurtigere, men så faldt du Ind  i din 
Egen rytme, ..og dar kom jeg til at tænk’ på, om det ikke i virkeligheden var (rejser sig fra 
stolen og tegner balancerende klitisk frase kurve i luften) at du lavede såd’n nærmest en 
TOp... på hvEr linje, netop med MIn skjorte, altså du havde såd’n mEget tydelige toppe 
(kropsvægt frem på højre ben der går frem fra side til side, og hænderne og benene ”trykker” i 
hver betoning m. kroppen) hver linje fik såd’n en (frem på et ben igen) liige et ekstra tryk på: 
at det var hEr, og det var (peger på den kamerausynlige Svend)  dU lagde mærke til at / der 
var nogen der lagde mærke til det (peger rundt) det var mIn, og det var jEg, og det var... hEl 
time, øh såd’n, Øhmm... og det gav en anden rytme end Kalles, altså deet simpelthen 
forskEllige oplæsninger...Hhar jeg ret?..Ka’ I høre det?(Flere sider fra: MMm, ja. Generel 
nikken og stille ja’er rundt omkring. Svend: ja, hvert fald)...Vil I øh, vil I udbygge noget mer’ 
af det jeg siger, har I flere ord for...hvOr det er, forskellen ligger. Jeg tænker på, hvis nogen 
af jer / nu synger I i kor, og hvis nogen af jer ved noget om stemmer, så kan I måske ogs’ 
fortælle lidt om klangforskellen..(Nina markerer) på de to oplæsninger (Jens stille: Arh, 
okay...!) (Tania markerer) ...? ka’ I../ Si’r det jer noget...Nina! 
94. Nina: Altså, Kalles øh oplæsning var meget mere såd’n stille og...altså  ..tilbagetrukket, 
...og nu sku’ David så ogs’ virke lidt selvfed, det var lissom om at hans stemmeføring var 
mere kraftig og mere øh ..såd’n... (2) 
95. Lærer: Var han kraftigere? (mumlen i klassen. Svend: Det syn’s jeg ik’) ( Tania markerer) 
96. Nina: Det syn’s jeg.., på en måde (Josefine markerer) at han var, i forhold til Kalle, altså 
jamen nu mener jeg såd’n...øh.. (Mai markerer) stemmeniveauet, ik’ altså  (Jane 
markerer)...Kl Kj Kalle han øh, han talt’ meget lavt, og David talt’ højere i forhold til... 
97. Lærer: Her kommer nogle fingre. William. (Lærer har sænket toneleje) 
98. William: Jeg syn’s at øhm Davids oplæsning den var hva hedder det ..åh, den var mere 
såd’n øhm...klagende-agtig (Caroline markerer) (Josefines markering forsvinder) på en måde 
...(Lærer. Klagende?..deet et meget godt ord, ja) Ja, altså, det var lissom at.. ,ja, netop som 
altså selvfedså...” årh hvor er det synd om mig”, ik’,” synd for mig”. (1,5) 
99. Lærer: Og så kan man tænk’ over hvordan man er klagende ik’, fordi vi var jo ik’ i tvivl, 
vel! (småler og ser på David) (Mais markering forsvinder)...på at du var klagende.(1,5) 
Svend? (kan ikke angive hvornår Svend har markeret) 
100. Svend: Ja, øhm, arh jeg vil nu sige at jeg ku... jeg vil sige, Kalle den den gik mere 
igennem med den der mørke, sprøde, sexede stemme (overdøves af latter fra klassen) 
(Carolines markering forsvinder) (Lærer: Det synes jeg ogs’ er rigtigt, den var kraftigere, 
(smiler og sætter sig ned igen på Davids plads) (Astrid markerer) (uuUrh-udråb fra en i 
rummet) (Kalle ler, David smiler) men men den bragede (hvisken i rummet: Søren-Josefine-
Mai og hos Jens-Nikolaj) bare igennem, man ku jo..altså.. der var meget stærk vokal syn’s jeg 
ogs’...øh... og det gik så langsom så...altså..(Nina vender sig smilende mod Josefine, og de 
har et par udvekslinger) så..tilp....tilpas langsomt at man ku’ følge med i det hele, (Carla 
vender sig og lytter med på Nina-Josefine-udveksling. smiler) hvor at med med med Davids, 
det var såd’n, jeg syn’s det var lidt mere nervøst,og lidt mere sådn’,  det sku’ gå lidt stærkt øh 
og.. komme igennem det, deet men.., (David ler lidt genert, stadig stående på 
”fremførerpladsen” og kommenterer med en hånd for munden (kan ikke høres)) Altså det var 
/ det virkede på en anden måde i hvert fald. 
101. Lærer: Det virkede på en anden måde. Jeg ta’r lige to her....Astrid? 
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102. Astrid (den talende er dækket af Lise): Jeg synes at at man kan høre forskellen på den 
måde såd’n de havde valgt at læse det op allerede i den første linje, eller faktisk bare kun i 
den første linje hvor Kalle han såd’n lissom siger det som om...:  

Jeg har Al
tìd

 prØv’d a vær’ gO’  som et standpunkt, og så kOmmer der noget mEr’ der 
forklArer hvor lIssom at, det hAr han altså, og så s / hvOr...David sagde 

jEg
har

 
Altid prøøv’d a vær’ gO’

   såd’n OverbevIsende som om:” I...( ) ska’Ik’ 
tro

 

An
det

 om M
ig

, deet M
Ig

 der har prØv’d at være gO’ ”...-Agtig,” nu skal 
I
 hØ

re
 hvor mE

get
 

jeg lI
der

 for det ”, øh... (ler) altså jeg syn’s der / (utydelig kommentar i hjørne D) ... man kan 
høre det (Lærer: jeg synes du har ret)  i den første linje../  
103. Lærer: Jeg synes du har ret (kigger i sit papir og nikker) og det/ jeg synes det er utrOligt 
svært at tale om, men jeg synes deet rigtigt det du siger.. 
104. Astrid (ler genert): Det er svært at sige.. 
105. Lærer: Ja, deet mEget svært at beskrive, ik’, (Nina henvender sig kort til Josefine, 
Josefine ryster kort på hovedet) der var flere hænder, det ka’ være vi ka’ få noget hjælp 
herovrefra. Jane.. og Tania bagefter. 
106. Jane: Ja, øh.. da Kalle læst’ op, var det jo meget såd’n at han skulle fortælle (lav, rund, 
bred udadvendt håndbevægelse) om det her digt, og ”Nu skal I... nu skal I høre (højre hånd 
pointerer med opadvendt håndflade, kigger på Kalle) det her digt, jeg” / han har bare ret 

meget..øh.. kraftig stemme
, og det er meget såd’n..det går rent ind  (hænder opadvendte 

håndflader, ”leverer” fra brystkasse mod skødet) (1) Men hvor det ogs’ / ... du ska’ jo læs’ det 

op sådn’ lidt (kigger på David, venstre håndflade opad inviterer ham ind) ”altså Jeeg lidt 

selvfed, ik’ nu skal I høre jeeg bare pissegO”,
 ik’

 (hænderne i ro ved papiret i skødet) 
(David smiler og blir lidt genert) Og så er det jo klArt så kommer der ogs’ en lidt Anden 
stemmeføring på, (hænderne arbejder let pointerende på siderne v. skødet) men hvor det bli’r 
mere.. subjektivt, (håndpointe v. skødet begge hænder)) og deet meget såd’n: ”Nu deet mIn 
historie jeg fortæller” (begge pegefingre hurtig, rullende pegen mod ”sig selv” og ud og ned 
mod skødet, opadvendt håndflade, ’leverer historie fra brystkassen’),” nu skal I høre ik’,” (h. 
hånds fingre laver kronologi ud og i ”læseretning”) men hvor det andet såd’n... hvor han, 
hvor Kalle (højre hånd håndflade opadvendt mod Kalle) sku’ komme med såd’n budskab ik’, 

og det var d’” nu ska’ I bare høre” (begge hænder i langsom bevægelse indefra og ud, 
”udbreder”). Det er to forskellige slags” Nu skal I bare høre”. (ler lidt) 
107. Lærer: Ja, deet rIgtigt. (1,5) Tania? 
108. Tania: Jamm, d..deet ogs’ det samme..altså at Kalles stemme den var meget mere øh 
hvad..dybere (højre hånd fra mund og frem og ud rummer ”fylde”) synes jeg på en eller 
anden måde..og det blev lissom såd’n meget mer’ rigtig (fingre tegner citationstegn i luften og 
”op”)..digt..originalt..læst-op-fortælledigt, hvor øhm...(Lærer nikker og efterligner Tanias 

håndbevægelse med ”fylde fra mund og ud og frem: meget stor stemme m
mm

) hvor øh ..øh 
Davids det blev mere såd’n  øh..øh mere fortællende syn’s jeg ogs’ på en eller anden 
måde..ogs’ fordi det gik hurtigere, jeeg syn’s ik’ der var ik’ lig’ så mange (tommel- og 
pegefinger former målelig afstand mellem sig) pauser og ik’ lig’ så lange pauser heller 
(hurtig vandret udadgående bevægelse) nærmere.. mere, såd’n, skøjtede, mere over det 
(gentager bevægelse, tydelig ”plan overflade” tegnes med håndflade nedad). 
(ikke flere markeringer, derimod gaben, træthed, kiggen på uret de sidste par minutter)   
109. Lærer: Ja, der var nOget der var hurtigere end andet... Jeg sidder og tænker, nu hvor jeg 
hører jer andre, så sidder jeg og tænker...og tror,.. det nærmeste jeg kan komme det, det er 
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forskellen på øhm...(3) fremlæggelse.. (hånd bue udad foran brystet) og forsvar..,(hånd 
”skærer” med håndkant vandret ind mod solar plexus)(1,5) Jeg tænker den måde du (peger på 
David og rejser sig), nærmest den måde du såd’n,..d.. / hElt nede i stemmeklangen...du såd’n, 
du vEd godt at du skal forsvare..(hoved, hals og overkrop trækkes tilbage med hånd 
afværgende foran brystet, i defensiv tilbagetrækning) ..duu faktisk ude på at forsvare dig nu, 
mod øh at nogen sku’ tro noget andet, ..hvor du... (hånd byder på Kalle med opadvendt 

håndflade)..øh har sådan en Åbenhed (hænder udadbevægelse fra mave) for verden, 
”Der er 

da ikke nogen der mistænker mig for 
an

det” 
(gentagende håndbevægelsen):” 

Jeg kommer jo 

bare og fremlægger her”
 (hænder udadgående cirkelbevægelse)... (øjenbryn løftes mod Kalle, 

mens næsten ’danse-præsentation’ kropsligt) og det ka’ man høør’/ og du sagde, Jane, (peger 
på Jane) faktisk, du lavede Om på din stemme.. da du gengir’ hvad David gør: Jamen, du har 
ogs’... (overkrop, hals og hoved viger tilbage igen, hånd afværger nedad v. mave) du sagde” 
såd’n lidt selvfed ik’”, og dar tænkt’ jeg: Deet fOr.../ Deet en forsvArende stemme, .. og det 
gi’r en anden klang, (henvendt til David) det gi’r en anden lukkethed..hvor dIn.. (henvendt til 
Kalle) er åben ... deet liiige (hænder ”blafrer” v.hoved) nu dEt, jeg tænker / deet det nærmest 
jeg kan komme på det, 
(3) og I må gerne kommentere mig næste gang (skifter langsomt plads med David, der sætter 
sig på sin plads igen)...  hvis I har nogle gode noter... (lærer stiller sig til rette i 
udgangspunktet i cirklen for oplæsningerne. (6)..... Vi kan godt nå en oplæsning mere, hvis 
der Er en person der tænker: Jeg tror sgu jeg har en anden udgave /en tredje (Jens og Nikolaj 
konfererer mere højlydt) udgave end de her to.. så ville det være rigtig godt at høre den med 
det samme..(2). Er der nogen der har sat nogle streger som er hElt anderledes end dem vi har 
hørt indtil nu?.. (2)..(Kalle taler til Tania)...s ku’ vi eventuelt snakke om hvad det (Torsten 
taler smilende til Nikolaj) sÅ er der sker ..(5)...ikke umiddelbart?...(3).. Nej?...(6) ... 
...Det var kun tO oplæsninger...men vi når nogle fler’, ad gangen, senere... Inden vi begynder 
å / vi er færdige nu.., inden vi begynder å skramle de her stole og alt muligt andet på plads, 
skal jeg husk’ at sige nogle ting:...For det første, så er det.. kanonfedt at være her (genert 
latter) (”imponeret” fløjt i lokalet)..I er ...sÅ go’e.. I øhm..er tankefulde, og I lever jer Ind i 
noget hvor I.. måske en gang imellem tænker..JA, OG.....!..(hænder udfolder) Så Er I der 
alligevel.. og..I er på, og I har kommentArer..og I er lyttende, og det er rigtig vigtigt at være 
lyttende altså specielt når det handler om hvor lægger man tryk og hvad for ...(utydeligt 
stof).. Det sku’ jeg bare lige af med...ØØh, den anden ting er (informationer om næste gang 
om stomp-øvelser og om musik- og bevægelseslærer Kirsten Juul Sørensens møde med 
klassen). 
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Bilag 12. Fremførelsestransskription. Kalle. 

 
 
Stemme- 
dynamik 
 

Sprogligt og parasprogligt niveau: 
Tale, tryk og betoning, tonehøjde, vejrtrækning,  

pauser og frasering 

Mimisk, gestisk 
og kinesisk 
niveau 

 

Perfor-
mance-
linje 
nr.  
+ 
Klitiske 
fraser 

 
 
(Der er næsten ro i klassen. Kalle står og venter på fuldstændig ro. Smiler venligt til 
kammerater mens han kigger rundt) 

Kalle står roligt, 
hvilende på begge 
fødder, i kredsen af 
elevcirklen. Cirklen 
fylder hele lokalet. 
Alle kigger på ham. 

 Pusten 
mellem læber 

…..  
hyyuv...  
(puste ud-lyd, en fra klassen, måske lærer) 

……. 

Kalle kigger rundt 
venstre for sig i 
elevcirkel for at se 
om alle har fundet 
ro. 
 

    

1 
 

 (lærer): Sådan … Fint 
 

Kalle kigger rundt 
til højre. 
 

    

2 
 

 …… ehhahha (stille latter fra en enkelt) 

 

Kalle kigger på 
papir i hænder (har 
lille smil) 
 

  Trækker vejret og puster ud. Trækker vejret ind, skal til at begynde…men  
puster ud fordi han glemte at ”tømme lungerne”, trods lærerens formaning, 
det udløser latter i hele klassen: 

 

 
Smiler 

    

3  (latter fra hele klassen) Charmesmil. 
Hovedet på sned. 

    

4  (uforståeligt) Kort kommentar 
uden latter fra en i 
klassen 

    

5 
 
ooO 
     O     
     O 
 ooO 
 
 
Rolig og tydelig stemme 
 
 
 

             /................................................................................................\                          Intonation 
             /................................................................................................\                          Fonologisk 

             /..................................\ /.......................\ /.................................\                          Klitisk frase 

                  o       o      O     O             O                  o        o            O                               Stavelse  

+ +  Jeg har 
AltId

 prØØv’d at vær’ gO’                   (1) 
                 mezzo forte 

                                     .                                                                                Takt 
                                     .                                                                                Halvlinje 
                                      .                        .                                         .                          .    Tactus 
 

Trækker 
alligevel 
vejret dybt 
ind inden 
start  
 
 
 
 
 
(ikke 
halvlinje-
effekt) 
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6 
 
 

   oOo 
     Ooo 
ooO 
     O 
     Oo 

 /.......................................................................................................................................\ 
/..........................................................\     /.....................................................................\   
/..............................\ /........................\     /.....................................................\  /.............\ 
      o          O      o         O      o       o            o        o          O            O              O    o 

deet mEget kræv’nde jeeg en 
HEL hUnd Efter        +     (1,5)    

        (løft øjenbryn)                                   (lille hovedsvirp)              \ 
                   . 
                   .                                                                          . 
                   .                               .                                          .                                            . 
 

    

7 
 
 oOo 
   Oo  
 oOo 

  
 
Ro, højere 
tone.  

                /....................................................................\ 
                 /...................................................................\ 
                 /...................\ /..............\  /..........................\ 
                   o      O    o      O     o        o          O      o 

          at 
gØre nOged for NOgen                      (1)   

. 

. 

.                           .                                        .                                          .                                  

Det højere 
monotone toneleje 
giver let ’tonalt 
enjambement’ til 
efterfølgende linje 

    

8 
 

 ooOo 
     Oo  
     Oo 

      
 
Rolig, blød 
rytme 

 /..........................................................................................\ 
 /......................................\       /.............\     /......................\ 
 /......................................\       /.............\     /......................\ 
     o       o         O        o              O    o               O        o 

 holde frAkker .. dØre .. plAdser     
                          . 
                          . 

                          .                           .                     .                           . 

 

Løfter ø’et ud i 
”døre” ved at løfte 
hovedet kort og få 
plads i mundhule. 

    

9 
 
 ooOo 
     O 
     O 
     O 
 ooOo 
   oOo 

 
 
 
Stakato, 
nærmest 
klikken af 
betoninger 

/.................................................................................................................\        <<........................\     Koncentreret     
/..................................\  /..........\     /..........\    /........\    /............................\          /.........................\     om papir                                                         
/..................................\  /..........\     /..........\    /.........\   /.............................\         /.........................\ 
     o      o        O      o         O            O             O            o    o      O        o            o        O          o 

skaffe nOgen Ind |||| vEd  |||| Et  ||||    eller Andet     og lIg’nde     +     (1)    
                                       Staccato,             |                                 (hoved og øjnebryn hæves kort) 
                       . 
                       .                                                                                                                 
                       .                         .                                            .                                         .                      
    

   
  

10 
 
 

ooOo 
    O 

                      /......................................................\ 
                                     /......................................................\ 
                                     /...........................................\ /........\ 
                                            o     o        O            o        O 

                      brede 
AArm’ne

 Ud                     +    (0,5) 
. 

. 

.                                .                                   .                         .                        

 

Koncentreret om 
papir 

    

11 
 

ooOo 
ooO 
ooOo 

            /.........................................................................................................\ 
          / ...........................................................\   /.........................................\ 
          /...............................\  /..........................\  /.........................................\ 
          o     o       O      o            o      o     O         o           o              O     o 

      lade NOgen græde Ud ve’ min skjOrte           (0,5) 
. 

.                                                                             .                   

.                                      .                                      .                                             . 

 

Kigger kort op og 
rundt, 
”fortællerhenvendt” 
til tilhørere. 
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12 
 
 

ooOoòo 
    Oo, 
ooOoo 
    O 

 /..........................................................................................................................................................\ 
/..............................................................................\  /........................................................................\ 
/.......................................................\  /...................\  /.......................................................\  /.............\ 
     o          o        O      o       ò     o        O          o          o          o          O           o       o             O 

men når lEJlighèden ER der  bli’r jeg 
FUldstændig STIv       

(1) 
                            .                                                                             (lille panderynken )                
                            .                                                                                     . 

                            .                                         .                                           .                                        .    
                                     

    

13 
 
    oO, 
oooOo 

Forsigtig, 
stille. 

             /...............................................................................\ 
              /....................\    /...................................................\ 
             /.....................\   /....................................................\ 
                o           O         o         o            o      O         o 

       vel NOk en slags ge
NErt

 hed                          (1)         
           piano   
. 

.                                                                       .  

.                                    .                                  .                                            .            

          

Løfter kortvarigt 
hovedet og står ved 
”sin generthed”. 
Linien får præg af 
stille indskud/ 
parentes. 

    

14 
 

  oOo 
ooO 
ooOo 
    O 

 /........................................................................................................................\ 
/............................................................\    /......................................................\ 
/.............................\ /............................\    /.........................................\  /.........\     
   o           O       o     o      o          O              o      o        O             o        O 

jeg RUsker i mig SElv: 
slå nu AArm’ne Ud!

               
                    /                                                \ 
                                                                                     (panderynken/lille hovedsvirp) 
                . 

                . 

                .                                    .                .                                                  . 

 

 

    

15 
 

oooO 
    oOoo    
    oOo 
      Oo 
      Oo 

 /......................................................................................................................................................\ 
/.........................................................................\   /....................................................................... \ 
/..........................................\  /...........................\   /...........................\ /.................\ /.....................\  
      o       o     o            O         o     O    o       o          o        O      o         O        o        O          o 

men d’eet svÆ
rt
 at Ofre sig når nOgen kIgger pÅ det     (1)                                                                                      

                                                                                                                                                     
                                  . 
                                  .                                                               . 
                                  .                                    .                          .                                             .     
                

    

16 
 

     oO 
oooO 
      
oOooò 
  oOo 

 
Linje 15 og 
16 former 
rytmisk 
gentagelse i 
intonation 

          /.........................................................................................................................................\              
          /.........................      /............................\             /.............................................................\                
          /........................\      /............................\             /...................................\ /.......................\ 
              o            O             o     o       o      O               o     O       o    o     ò       o      O         o 

       så svÆrt...at være gO’ .... i lÆngere tìd a gAngen       (1.5)  
                          mezzo-piano (kigger op til højre på publikum)                                                      
                                                                                         
          .                                                                                                                                       
          .                                                                              .                   
          .                                   .                                          .                                              . 
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17 
 
 
 

 ooOo 
     Oo 

Usikkerhed i 
oplæsningen. 
 
 
Bemærk 
intonations-
niveau, 
”enjamberet” 

          /............................................................----->>                                                       
         /............................................................\ 
         /......................................\  /..................\ 
            o          o         O      o         O      o 

     som at HOl
de

 VEj
ret

../...                          (3)  
                             
. 

. 

.                               .                                       .                                     . 

 

Opstandsende, 
meget koncentreret 
om papiret.  
 
 
Lang pause og 
usikkerhed om 
næste linje 

    

18 
 

 ooOo 
     Ooo 

Fortsat 
usikkerhed, 
men vinder 
sikkerhed i 
vers-enden v. 
enjambement 
på intona-
tionsniveau 

        /......................      /...........................................................-------- >>>     
        /......................      /..............................................................\   
       /.......................      /..........................................\ /.................\  
                                          o           o           O      o      O    o     o 

....men ved/...men ved dAg
lig

 Ø
velse

 
.     

.                                                     

.                      (........)                                    (?)  

 

Oplæsningen 
snubler ind taktus. 

  
   

19 
 

  ooO 
  ooO 
  ooOo 

Usikkerhed i 
vers-enden. 
behøver 
endnu et 
enjambement 
på 
intonations-
niveau, men 
fuldfører det 
ikke. 
 

>>.............................................................................\ 
/................................................................................\ 
/.........................\ /...................\ /...............................\ 
 o        o       O       o   o      O         o      o       O    o 

er jeg 
nU

 nået 
Op

 på en tIme             (...)               (1) 

                                              (kigger hurtigt op og ned igen) 
                . 

                . 

                .                                                   (     )        
                                          

 

    

20 
 

  ooO 
  ooOo 
/// 
 

Fortsætter 
dog som om 
denne er 
enjamberet 
ned fra 
forrige linie, 
det medfører 
toneopgang 
på lidt 
besynderlig 
vis. 
Ender med 
helt at rette 
oplæsning  

  >..................................................................................  ///     
   /...............................................................................\                /..........> 
   /..............................\  /............................................\                /...........> 
         o        o       O           o          o           O      o                        o     o 

..hvis jeg  
Ik’ bli’r forSTYr 

ret ///   ...Eller...   
                                                         . 

                                                         . 

                                                         .                                  (.)          
                                

Koncentration om 
papir 
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21 
 

  ooO 
  ooO 
  ooOo 
  ooOò 
  ooOo 

 
Parrer i 
stedet med 
efterfølgende 
linie 

 
Fæstner 
metrisk lag 
på ny med 
pointering af 
slag. 

/............................................................................    > ....................................................................................\   
/.........................\  /..................................................\      /................................................................................\ 
/.........................\ /...................\  /............................\      /..................................\ /...........................................\ 
  o    o     O       o   o      O        o      o      O    o            o        o        O      ò        o         o          O      o 
 

er jeg 
NU

 nået Op på en tIme.. hvis jeg Ikkè bli’r forstYrret              
      hånd op/ned                                                                            (kigger op)                              
Nyt:        (1)                                                                                            (hånd ”sætter” 1-slag) 
                    .                                                                                           3                                         

                    .                                                     .                                     .                                    . 
    
 

    

22 
 

 oòoO 
     oOo 
     oOo 
     oOo 

Stor 
sikkerhed, 
rytmisk og 
tydelige 
pauseforhold. 
Tydelig 
udtale 

/...............................................................................................................................\ 
/.................................................................\    /........................................................\ 
/.............................................\ /.................\    /.........................\ /............................\ 
  o         ò        o          O            o     O    o             o       O    o       o    O           o 

jeg sìdder HHElt aLEne.. med Uret forAn mig  
                              (hoved op)  
         . 

         .                                                                              . 

         .                              .                                               .                                          . 

 

Da hovedet op, 
inddrages rummet 
igen for 
opmærksomhed 

  
   

23 
 
  ooOo 
      O 
      O 
     oO 

 /...........................................................................................................\ 
/............................................................................\       /......................\ 
/............................................\ /........\     /............. \      /.......................\ 
      o     o      O             o           O               O                     o        O 

breder AA
rm

 ’ne Ud gAng  på gAng              (1) 
                                             (hoved op)               piano + faldende tempo       
          .                                      

          .                                                                          . 

          .                                      .                                   .                                . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bemærk, 
synkoperet halvlinje 

  
   

24 
 

  oOo 
    O 
  oOo 

Normal kraft 
og tempo 

/..............................................................\ 
/..............................................................\ 
/..........................\ /..........\ /...................\ 
     o       O      o          O      o      O    o 

deer Ikke spOr i vEjen                                            
           (ryster på hovedet) 
             .                                         

             . 

             .                                       .                        

     

 
 
 
 

Bemærk kun to 
slag, optakt til 
afslutning 

    

25 
 

  oOo 
    O 
ooO 
  oOo 

 
 

/....................................................................................................................\ 
/....................................................\   /...........................................................\ 
/..................................\ /...............\   /.......................................\ /.................\ 
    o           O           o         O                 o        o            O             o  O    o 

jeeg Eg’
nt

lig bEdst, når je-g 
HHElt

 alEne  
            (piano)( rynker næsen/)                              
                   . 

                   .                                                                    .    

                   .                               .                                    .                                    .               

 

Næserynken 
tænksom? sorgfuld? 
 
Kigger op og smiler 
på HELT 
 
 

    

27  (3)   (pift, klapsalve, hujen)   

     

28  Lærer: Det var RIGtig godt fOrberedt  
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Bilag 13. Fremførelses-transskription. David. 

 
 
Perf. 

linje 

nr.  

+ 

Stemme- 

dynamik 

 

Lingvistisk og paralingvistisk niveau: 

Tale, tryk og betoning, tonehøjde, vejrtrækning, pauser 

og frasering 

Mimiske, 

gestiske og 

kinesiske 

niveau 

Klitiske 

fraser 

   

  David indvilliger i at forsøge at fremføre en selvfed oplæsning 
 

 

1  Ja                                                                     (2,5)  

    

2                                                                      + 
 

Kigger på papiret 
i højre hånd, 
Kroppen vendt 
mod publikum, 
hviler på begge 
fødder. 

    

3 
 
   

   oOoo 
 ooO 

Binder 
ordene 
sammen  til 
hurtig strøm. 
 
 
Tydelige 
tryk og 
tonale 
variationer 

/..................................................................................\                        Intonation 

/..................................................................................\                        Fonologisk frase 

/...................................................\ /............................\                        Klitisk frase   

     o            O     o            o             o       o           O                           Stavelser 

Jeeg
Al

tid prøøv’d a vær’ gO’ 
  * (hæver bryn)                                                (Kommentar) 
                  .                                                                                          Taktus  
                    .                                                                                          Halvlinje 

                    .                                                              .                           Meter  
 

Kropsvægt mod 
højre ben. 
* betyder: 
Pointering med 
hovedet der 
betoner 
stærkstavelse, 
hæver øjenbryn 
samtidigt her 

    

4 
 
 

 oOo 
   Oo 

 /...........................................................\ 
/............................................................\ 
/..............................\ /............................\ 
      o            O     o            O          o       

Deet mE
get

 krÆv’nde 
           (hæver bryn) 
                     . 

                     . 

                     .                                                            . 

 

Kropsvægt på 
højre ben. David 
svirper også lidt 
med hovedet 
sammen med 
brynene (som 
Kalle) 
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5 
 

ooòOooo 
      Oo 
     oOo 

Indleder 
kraftigt og 
betonet.  
Sidste del  
pointeret 
”tænksomt” 

/..................................................................................................................................................\ 
/...................................................................................\            /................................................\ 
/...................................................................................\            /....................\ /.........................\  
    o          o       ò            O             o     o     o       o                         O    o        o         O     o 

jeeg en hEl 
HUND

 efter a gør’ .... nnO
get

 for nOgen   
            *(Rynker bryn)               
                                      .                                                                                                  

                                      .                                                                   .                            

                                      .                                       .                           .                              . 

 

Kropsvægt 
flytter med 
hovedpointe
ringen mod 
venstre og 
venstre ben. 
 
(halvlinie-
effekt.) 

    

6 
 

  oOo 
    Oo 
  oOo 

 
 
Mere ro i 
oprems-
ningen  

 /...................................................................................\ 
/...................................\   /...........\   /............................\ 
/....................................\  /............\  /............................\ 
     o               O        o          O    o     o           O       o  

hold’ frAkker dØre og plAdser 
                                       . 

                                       . 

                                       .                            .                          .  
 

 
 

Kropsvægt 
flyttes med 
hovedet forrest 
tilbage til højre 

    

7 
 
  oOo 
    O 
  oO 
  oOo 
  oOo 

 
 
 
 
(bemærk: 
fem tryk, 
forskudt/ 
synkoperet i 
forhold til 
meter-slag) 

   /.................................................................................................................................\         < ......................\       
  /..................................\         /.........\              /............................................................\          /.......................\ 
  /..................................\         /.........\             /......................\       /..............................\         /........................\ 
          o              O     o               O                          o        O           o               O       o              o      O          o 

 Skaff’ nOgen ... Ind ....  vved 
Et

’ller Andet  
og lIgn’de

                                                                                                   

                                                   *                                   * (rynker næse og bryn  
. 

.                                                                                          .                                                           (halvlinieeffekt) 

.                                                  .                                       .                                     .                              (5)            
         

    

8 
 
 

  oOo 
    O 

    /..................................................\ 
     /..................................................\ 
     /.......................................\ /........\ 
              o           O           o       O 

    
breed’ Arm’ne

 Ud...                                        (1.5) 

                        * 
                       (1) 
                        . 
                        .                                 . 

 

 
 
 
 

Vægt mod 
venstre i 
linjeenden 

    

9 
 
  ooOo 
      Oo 
    oO 
      Oo 

 
 
Usikker 
indledning 
medfører 
kraftig 
vejrtrækning 

                           /..............................................................................  ..................\ 
                          /..................................................\   /......................  ....................\ 
                          /..............................\ /..................\ /.....................  \ /...................\ 
                            o     o       O      o            O     o       o           O              O     o 

+ + + .../ lade nOgen grÆde ved 
MIN

 skjOrte   (1,5)  
                                                                                              * hæver øjenbryn 
      . 

      . 

      .                                       .                                .                                             . 

 

Kropsvægt 
venstre ben, 
hovedet pointerer 
mod venstre. 
Usikker på 
fremførelsen, 
dog ikke i tvivl 
om mIn med 
ekstra pointeret 
tryk. 
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10 
 

  oOo 
    Ooo 
    Oo 

 
 
Ukarakterise
ret stemme 
(usikker) 

               /..............................................................................\ 
              /...............................\    /..........................................\ 
             /................................\    /.......................\  /...............\ 
                o                O     o           O     o       o       O        o 

...    når nnnOgen..lEjlighed Er der 

. 

. 

.                           .                               .                                     .   

                                

 
 

Skridt tilbage på 
h. ben. Mangler 
vejrtrækning 
pga. manglende 
sikkerhed. 

    

11 
 
 

ooooOoo 
        O 
 

      /......................................................................................\ 
      /......................................................................................\ 
      /.........................................................................\   /........\ 
        o         o          o     o        O                o         o         O 

.. når jeg bliver 
FULD

stændig stIv               +      (2) 

                          * 
          (1) 
            . 

            .                                                   .                                              .                           

 

 
 

Venstre hånd til 
munden, bider 
kort i fingeren. 
 
 
 

    

12 
 
      O 
      O 

oooOo 

”Forsigtig” 
afprøvende 
fremførelse 
 
 
Finder 
sikkerhed 
igen 

 /..............................................................................\ 
/ .......................\  /....................................................\ 
/........\ /............\  /....................................................\ 
    O             O        o         o             o     O        o 

vEl
 nnOk en slags genErthed                               (1) 

. 

. 

.                    .                                      .                          . 

 

Venstre arm 
rundt om taljen, 
putter sig under 
højre. Kropsvægt 
mod venstre ben 

    

13 
 

  oOo 
 ooO 

 
 
 

 
Genvundet 
stemmekraft, 
lidt lavere 
tempo på 
metrisk 
niveau. 

/..........................................................\ 
/..........................................................\ 
/............................\. /.........................\ 
  o           O       o      o       o        O 

jeg 
RU

sker i mig sElv                                 +     (1,5) 

    * + rynker bryn 

               . 

               . 

               .                                      .                                     . 

 

Kropsvægt på 
venstre. Pointe 
mod venstre. 
Højre ben 
svinger langsomt 
frem - tilbage, 
lander bagved og 
kropsvægt følger 
med. 

    

14 
 

 ooOo 
     O 

 
 
 
”Træthed” 

        /...................................................\ 
        /...................................................\ 
        /........................................\ /........\ 
           o      o        O             o        O 

    slå 
nu

 AArm’ne Ud                                           (1) 

       * + rynker bryn 
  . 

  . 
  .                           .                               . 

 

 
 

(svært at 
observere 
vejrtrækning) 
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15 
 
 

 oooO 
     oOoo 
 

 
 
Tydelig bue 
i 
stemmekraft 
 
 
 
 

/...........................................................................\ 
/..............................................\ /..........................\ 
/..............................................\ /..........................\ 
      o       o     o              O         o   O      o      o  

men d’eet 
SVÆrt

 a Ofre sig 
 * forte   

                                               . 

                                               . 

                                               .                                             .          
            

 

    

16 
  

  oOo 
    Oo 
    Oo 

 
 
 
Monotoni 

/...................................................................\ 
/....................................................................\ 
/..........................\ /..................\ /.................\ 
    o         O     o         O        o        O        o 

når nOgen kigger pÅ det  
   piano                                                  
               . 

               . 

               .                                                      . 

 

 
 

Linjen udtrykkes 
”efterhængt”, 
svag styrke, men 
med performativ 
sikkerhed. 

    

17 
 

     oO 
oooO 

 
 
Rytmisk 
todelt linie, 
men én lang 
”kraft-
hævning” 

/............................................................\ 
/............................................................\ 
/......................\ /...................................\ 
   o         O          o       o     o       O 

så 
svÆrt

 at være 
GOD

 
        *  

                                                   forte 
                       . 

                       . 

                       .                                        . 

 

 
 
 

Flytter 
kropsvægt til 
venstre ben 

    

18 
 

 oOooo 
 oOo 

 /.............................................................\ 
/.............................................................\ 
/..................................\ /........................\ 
o     O       o     o     o      o       O       o 

i lÆngere tid a gAngen                                          (1) 

 mezzo piano 
                          . 
                          . 
                          .                                           . 

 

 
 

Gentagelse i ”det 
efterhængte”, 
virker lidt jappet 
eller ”sjasket”.  

    

19 
 

 ooO 
     Oo 

 
 
Normal 
stemme, 
men på ny 
lidt 
usikkerhed. 

       /…...............................................\ 
        /..................................................\ 
       /..............................\   /................\ 
            o         o      O             O     o 

+..som at 
hOld’

 vEj
ret

...                                         (1) 

           . 
           . 
             .                                 .         
    

 
 
 

(mangler 
linjepar) 
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20 
 

       O 
 oòoOoo 

 
 
Ukarakteristi
sk, 
usikkerhed? 

     /....................................................................\ 
     /...............\   /................................................\   
     /...............\   /................................................\ 
           O               o         ò      o      O     o     o 

...mEnn ved dàglig Øvelse 
  lille kniben ved øje 
     . 

     .            

     .                                          . 

 

 
 
(svært at 
observere 
vejrtrækning) 

    

21 
 

  ooO 
    oO 
  oo 

 /.............................................................  >> 
/.........................\ /.................\ /............. >> 
/.........................\ /.................\ /............. >> 
 o      o           O       o       O        o      o 

er jeg 
nU

 nå’t 
Op

 på en... /                                  (1) 

                                                                (hæver øjenbryn i undren/usikkerhed) 
                     . 

                     . 

                     .                                  . 

 

 
 

Skifter vægt til h. 
ben. 
 
 
Venstre arm 
holder fortsat om 
livet 

    

22 
 
  ooO 
    oO 
  ooOo 

 
 
Normal 
kraft, 
sikkerhed  

/............................................................................\ 
/.............................................................................\ 
/.........................\ /.................\ /............................\ 
 o      o           O      o        O         o     o        O    o 

er jeg 
nU

 nå’t 
Op

 på en tIIm’                          + 
                    . 

                    . 

                    .                                                 . 

 

 

    

23 
 

  ooOo 
    oOo 

 
 
 
Usikkerhed 

       /.......................................................................\ 
       /.......................................................................\ 
       /..........................................\ /..........................\ 
              o       o      O          o         o         O      o 

/...hvis jeg 
Ik’ bli’r for

stYrret 
                           . 

                           . 

                           .                                       . 

 

 

    

24 
 

 oooO 
      oOo 

 
 
Ny 
sikkerhed 

/.............................................................\ 
/.............................................................\ 
/............................................\   /............\ 
  o         o        o         O               o  O  o 

jeg sidder 
HELT

 al E
n’

             
                                *                 

                    .        

                    .                          

                    .                                . 
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25 
  
  oOo 
  oOo 

Virker 
monotont 
måske pga. 
manglende 
pointering *, 
bærer 
fremad mod 
et klimaks 

/.........................................................\ 
/.........................................................\ 
/........................\ /..............................\ 
    o        O     o      o     O            o 

med Uret forAn mig ..+                                               (1) 
                           . 

                           .  

                           .                                  .                    

            

 
 
 
 

Kroppen helt i ro 

    

26 
 

 ooOo 
     O 

 
 
Monotoni 

/.................................................\ 
/.................................................\ 
/.......................................\ /.......\ 
      o     o      O            o      O 

breder Ar
m

’ne Ud 
mezzo piano 
                  .          

                  .                             

                  .                                     . 

 

 

    

27 
 

    O 
  oO 

 
 
Som rytmisk 
monotoni 

/............................................\ 
/............................................\ 
/............... ..\ /.......................\ 
     O                 o         O 

GANG
 på GAng 

Forte *                  
            .  

            . 

            .                                   . 

 

 

    

28 
 
 

  ooO 

    oOo 

 
Overdreven 
”sikkerhed” 
i  tonalitet 
(meget 
bevidst 
antydning)  

/..........................................................\ 
/..........................................................\ 
/...................................\ /...................\ 
     o        o               O     o      O  o 

deer ik’ 
spOr

 i vEjen 
                      næserynken 

                           * 

          
                     mezzo forte     
                            . 

                            . 

                            .                                      . 

 

 
 
 

Kroppen 
begynder 
vægtskifte mod 
venstre ben sidst 
i linien 
 

    

29 
 
 

  oOo 
    O 

 /...................................................\ 
/...................................................\ 
/..................................\  /.............\ 
   o          O             o         O 

jeeg 
Eg’nt

lig bEdst 
    *                                                                 

                        . 

                        . 

                        .                                          .                               
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30 
 
 

  ooO 
    oOo 
 

 /...................................................\ 
/...................................................\ 
/................................\  /...............\ 
    o         o           O        o  O    o 

når je-g hElt alEn’  
 piano            
                            . 

                            .                                   

                            .                                    . 

 

 
”Fører” teksten 
med øjnene til 
læreren, som 
”overlevering” 
mens han lukker 
digtet i 
kadencen.  
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Bilag 14. Opgaveark i eksperimentundervisningen. 
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