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Klasseundervisning

Mundtlig fortolkning og lytterrespons er et lærerstyret ritual

Elevforberedelse af tekst

Klassen former fysisk cirkel så alle kan se alle, og sidder foran bordene

Fremførelse

Respons fra tilhørere på kort sætning eller spørgsmål (meget hurtig runde)
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Respons fra tilhørere på kort sætning eller spørgsmål (meget hurtig runde)

Uddybende spørgsmål og ændringsforslag på baggrund af tolkninger og 
parafraseringer (responsgiveren imiterer fremfører og teksten i gengiver 
tekstdele i sin respons)

Ny fremførelse af samme tekst, evt. samme fremfører.  
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Formål med mundtlig fortolkning som undervisningsform

Bevidstgøre vores sproglige erfaringer
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Bevidstgøre fortolkningen som en del af læseproces
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Formål med mundtlig fortolkning som undervisningsform

Bevidstgøre vores sproglige erfaringer

VED LYTNING

Bevidstgøre fortolkningen som en del af læseproces

VED LYTNING

Bevidstgøre beskrivelsen. Sansens kvalitet 
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Inddrage flere færdigheder og kvaliteter i tekstarbejde og klassesamtale

At ”vinde magten” over stoffet tilbage – kontrollere og videreudvikle det
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Et andet genstandsfelt

Tekstlæsning med nyt indhold

Jagt på stemmer og erfaringer ved:

• Empati

• Imitation
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af teksten stemmer og deres iboende tostemmighed, intention i flere 

retninger. (Bachtin og Møller Andersen)

• Hvad føler teksten  når den taler?    (W.A.Bacon)
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Tekstens stemme 
Det tostemmige ord  (tale i flere retninger)

Det dialogiske ord i 
levende kommunikation:
andres ord i mit
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Centripetal retning
Gengivelse af fremmed tale

Bachtin ifølge Møller Andersen / Høegh



Mundtlig fortolkning

Det æstetiske felt som mental ramme for tekstarbejdet

TilhørerKunstner
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FremførerVærk

Transaktion

Arnold Berleant, 2000
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FremførerVærk

Transaktion

Arnold Berleant, 2000



Mundtlig fortolkning

Det æstetiske felt som mental ramme for tekstarbejdet

TilhørerKunstner

DaDi juni 2011. Tina Høegh 13

FremførerVærk

Transaktion

Arnold Berleant, 2000



At lytte til og producere æstetisk erfaring

Skelne

Adelmann: Apprehend Comprehend 

Berleant: Apprehend     - Appreciate    - Understand     ang. Kunst
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At lytte til og producere æstetisk erfaring

Skelne

Adelmann: Apprehend Comprehend 

Berleant: Apprehend     - Appreciate    - Understand     ang. Kunst

Arbejde med bevægelser og skift  i materialet

DaDi juni 2011. Tina Høegh

1 Fænomenologisk opmærksomhed for "det der er” 
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1 Fænomenologisk opmærksomhed for "det der er" 

2 Møde med kunstens ”den anden”,  en erfaringstilstand
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1 Fænomenologisk opmærksomhed for "det der er" 

2 Møde med kunstens ”den anden”,  en erfaringstilstand

3 Forstå, tolke, analysere, vurdere, kognitiv bearbejdning
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Arbejde med bevægelser og skift  i materialet

1 Fænomenologisk opmærksomhed for "det der er" 

2 Møde med kunstens ”den anden”,  en erfaringstilstand

3 Forstå, tolke, analysere, vurdere, kognitiv bearbejdning

Brownell (1996:179) understryker att ”interpreting messages is potentially risky business. You may be as 
likely to read in ideas that aren’t there as you are to miss meanings that are essential for better 
understanding.” Därför, menar hon, gällar det att bli medveten om t.ex. vad empatin betyder för den 
emotionella tolkningen och vilket inflytande det icke-verbala beteendet har över våra tolkningar.   
Adelmann  Att lyssna till röstar, 2002:75
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Bevægelsen som betydningsbærende

Ikke massen (med massefylde / Newton) er basis for verden, og slet ikke for 

levende væsner

Det er derimod forandringen, bevægelsen ”imellem”, i tid. Her ligger vores 

fortolkning og viden om verden. 

The Primacy of Movement, Sheets-Johnstone, 1999
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Rytmisk kompetence, tonal kompetence viser betydningsbevægelser :

Cyklisk Centrerende Prolongiel Statisk

cirkel grupper længde billede

Cureton 1992, og Larsson 1999
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Rytmisk kompetence, tonal kompetence viser betydningsbevægelser :

Cyklisk Centrerende Prolongiel Statisk
cirkel grupper lineær billede

Cureton 1992, og Larsson 1999

Betydninger formes

i spændinger (tensions), mod- og medbevægelser, i pausen (imellem)
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Tekstundervisning i ny form, men samme interesse

Præsentere erfaring, undersøge indre oplevelse i møde med teksten, opbygge

spændinger, pauser, projicere stoffet for tilhørere ved at dele erfaringen fra 

teksten

Arbejde i erfaringstilstand

Forme erfaring. Vise relationer: forhold i tid og perspektivskift i tekst (W.A. Bacon)

= ikke repræsentation af ideer (- ismer) eller personer (biografi)) 

(M. Th. Haugsted, A. Berleant, W.A. Bacon)
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Objektiveret identitet  = >  kulturel performance
Selvdannelse, bevidsthed om eget og andres udgangspunkter    (Høegh)
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(M. Th. Haugsted, A. Berleant, W.A. Bacon)

Blive i forholdet til teksten. Lytte til hvem der taler, til hvem, hvorfra, hvorfor

= Dramatisk analyse. (W.A. Bacon og M.Th. Haugsted)

= Narratologisk analyse (fortæller og udsigelse) 



Eksempel på forberedelse

Arbejde med ”Madeleine eller Lille trist roman” 

1. Individuelt:

- læse teksten og evt. spørge til ords betydning!

- undersøge lyden, sætte tegn for pauser, betoninger, ændringer i tempo, 

evt. tone
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evt. tone

2. I par:

- forklare hinanden hvorfor tegnene er placerede som de er, hvilken 

mening tegnene skal understrege.

- forberede en fremførelse ved at læse op, lytte, korrigere, ændre tegnene

3. Fælles i klassen, arbejde med ritualiseret mundtlig fortolkning.
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Transskription som lytteredskab

(Eksempel på nørdet notation af fremførelse)
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”De stiger op, planetens sommerfugle” …
Sommerfugledalens. Et requiem af Inger Christensen

Dias 27
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