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Lær de unge at fortælle gode historier 
af: Michael Lykke og Lene Skovhus, professionelle historiefortællere  

Efterskolen No. 10 · 4. februar 2010 · efterskoleforeningen 

 
Mundtlig historiefortælling styrker de unges faglige kompetencer, øger deres 
selvværd og gør dem bedre til at formidle og forholde sig kritisk til andres 
kommunikation. Derfor bør flere efterskoler udbyde undervisning i mundtlig 
fortællekunst, mener to professionelle storytellers, der har oprettet et fortælle-fag 
på Vostrup Efterskole 

 
I 2005 oprettede vi for første gang et valgfag i 
mundtlig historiefortælling på Vostrup 
Efterskole. Formålet med faget var dengang 
som i dag ’at præsentere eleverne for 
mundtlig historiefortælling som kulturhistorie 
og som en kunstnerisk genre med egne 
regler og præmisser.’ Succesen har været 
overvældende og overraskende. I dag er 
Vostrup Efterskoles fortællerhold efterspurgt 
på nogle af Danmarks største 
fortællefestivaler, og vi har 
opdaget, at undervisningen generelt styrker 
elevernes faglige og personlig udvikling. ’Jeg 
er blevet bedre til at tage ordet…’ - ’Jeg føler, 
at jeg bliver modigere af at fortælle…’ – ’Jeg 
bliver mindre genert og kan bedre håndtere at 
stå foran mange mennesker…’ er blot nogle 
af de tilbagemeldinger, som vi har fået 
gennem årene. På mange efterskoler gør 
man i forvejen meget ud af, at eleverne 
oplever historiefortælling i form af 
fortælletimer, morgensamlinger, foredrag osv. 
Men hvad sker der, når vi flytter fokus til at få 
de unge i gang med selv at fortælle? Hvad får 
eleverne ud af det? Og hvad betyder det for 
skolen og den øvrige undervisning? 
 
Fortælling er et godt sted at udfordre sig 
selv… 
Katrine Bak, som i dag er 20 år og arbejder 
som supervisor og sikkerhedsrepræsentant 
på Radisson Royal Hotel i København, var 
elev på det første fortællehold. »Jeg valgte 

fortælle-faget på Vostrup Efterskole, fordi jeg 
godt ville udfordre mig selv,« siger hun i dag, 
4 år senere, over en kop kaffe på Vesterbro. 
»Det lød som en spændende måde at styrke 
selvtilliden – at blive smidt op på en scene 
helt selv!« I dag er hun en garvet fortæller, 
der 
flere gange har optrådt på nogle af Danmarks 
største fortællefestivaler. I forbindelsemed 
vores indlæg her i Efterskolebladet, har vi sat 
hende i stævne for at høre, hvordan hun i sin 
tid oplevede undervisningen, og for at høre 
hvordan hun har brugt det sidenhen. 
 
Mundtlig fortælling er litterær analyse i 
praksis 
I fortælle-faget læser eleverne sagn, eventyr 
og myter, og vi går i dybden med den 
mundtlige fortællings funktion. Derudover 
lærer eleverne at dramatisere historierne og 
skabe en illusion uden andre hjælpemidler 
end deres kropssprog og stemmeføring. De 
lærer at være ’alene på scenen’, og de 
udvikler også deres egne fortællinger. I den 
forbindelse lærer de fortælle-dramaturgi og 
publikumsinddragelse. »Jeg fik helt klart en 
anden oplevelse af eventyr, myter og den 
slags gamle historier,« siger Katrine Bak i 
dag. »Det, at det var en god sjov oplevelse at 
arbejde med eventyr, kunne jeg tage med 
tilbage til undervisningen, når vi skulle læse 
eventyr i dansk. Man får en anden indstilling, 
når man ikke kun skal læse og analysere. I 
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stedet for at det bare er en gammel historie, 
så får man et forhold til den, fordi man skal 
gøre 
den tidssvarende, og vi skulle engagere os 
personligt.« Lise Schøler Kjær, dansklærer på 
Vostrup Efterskole, kan også se nytten af den 
praktiske undervisning i mundtlig 
historiefortælling. »Eleverne får en historie ind 
under huden på en anden måde, end når vi 
sidder og analyserer en tekst i klassisk 
forstand,« siger hun.  »Når de skal fortælle 
foran publikum, er de nødt til at vælge nogle 
nedslag i historien, som de syntes er vigtige. 
På den måde tager de stilling til historien… 
Ligesom de bogligt svage elever kommer 
mere til deres ret, for de er måske ikke så 
gode til at analysere, men de kan være gode 
til at fortælle.« 
»Det er ligesom at læse en novelle,« svarer 
Katrine hurtigt på spørgsmålet om, hvad 
der karakteriserer en god fortælling. »Man 
skal have en indledning, en midte, en 
afslutning, et point of no return. Når jeg 
fortæller, er jeg bevidst om det. Når man skal 
lave en historie helt fra bunden, har man 
virkelig brug for redskaberne. Når man 
fortæller foran publikum, er det vigtigt at 
fange dem – og helst hurtigt. Man er nødt til 
at bygge historien op over nogle ’catchy 
moments’, og når man så får folk med på sit 
eventyr, så findes der ikke nogen bedre 
følelse.« 
 
Et fortællehold gør traditionen levende for 
alle på skolen 
Kresten Høier er forstander på Vostrup 
Efterskole. Han er selv en garvet fortæller, 
der i mange år har haft en ugentlig 
fortælletime for eleverne. Han er ikke i tvivl 
om, at de unge får meget ud af at arbejde 
praktisk med mundtlig historiefortælling. »Det 
er selvfølgelig vigtigt, at de unge hører 
historier, fordi det er en vigtig del af 
efterskolens tradition,« siger han. »Men det, 
at vi har et fortællerhold gør, at fortælling 
bliver meget mere nærværende og levende 
blandt eleverne.« På Vostrup Efterskole 
sørger man for, at de unge fortællere er 
meget synlige blandt de andre elever. Lige så 
snart fortælleeleverne har lært deres første 
historie, afholder holdet en fortælleaften for 
resten af skolen. Derudover bruger man dem 
også som 

indslag til skolearrangementer, og mange af 
kammeraterne tager med de unge fortællere 
på de fortællefestivaler, som de bliver 
inviteret til. På den måde bliver mundtlig 
fortællekunst 
ikke noget som er forbeholdt gamle dage og 
støvede grundtvigianske dinosaurer. Det er 
det ’frie og levende ord’ i praksis, og det 
bringer Grundtvig og Kold ind i dagligdagen 
på en levende måde.  
 
 
Man bruger sin fantasi til at se 
virkeligheden på en anden måde 
I løbet af året kommer eleverne til at 
konstruere fortællinger, der tager 
udgangspunkt i hændelser fra deres eget liv. 
Og lige præcis det med at opdage historierne 
i hverdagen, 
er noget som Katrine Bak også slår ned på: 
»Èn ting er, hvad der sker i virkeligheden, én 
anden ting er, hvordan du vælger at se det. 
Du tager noget, der bare er en almindelig 
hændelse, og så bruger du din fantasi. Ved at 
vælge en skæv vinkel og overdrive lidt, får du 
pludselig en historie ud af det. Og den tredje 
ting er så, hvordan du formidler den fortælling 
– at publikum kan se personerne for sig og 
syntes, at den er godt fortalt.« Det er meget 
værdifuldt at lade eleverne arbejde med 
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deres egne fortællinger. For det første får de 
virkelig behov for at bruge de fortælletekniske 
virkemidler, når en hverdagshændelse skal 
hæve sig fra det almindelige til det 
universelle. For det andet får de et andet blik 
på kommunikation. Al kommunikation er en 
konstruktion, som er båret af et valg og en 
vinkel. Det er en bevidsthed, som hjælper 
dem til at forholde sig kritisk til 
nyhedsformidling og nyhedsstrømmen 
generelt. For det tredje oplever de, at deres 
personlige oplevelser har en værdi, der 
rækker ud over 
dem selv. Hvad de måske oplever som en 
triviel hændelse i dagligdagen, kan pludselig 
blive til en universel historie om de 
grundlæggende spørgsmål i tilværelsen. 
Katrine Bak fortæller for eksempel en historie 
om, hvordan hun og hendes lillesøster rejser 
til New York sammen, og her kommer de til at 
sætte sig op i en guidet bustur for døve, 
undervejs sker der en masse forviklinger, og 
det ender med, at de sejler ind i 
frihedsgudinden, og søsteren forsvinder. »Det 
eneste, der er sandt i den historie,« griner 
Katrine, »er, at vi satte os op i den 
forkerte bus. Men grundlæggende er det en 
historie om søskendekærlighed og jalousi.« 
 
Jeg bruger stadig det, jeg har lært i 
fortælle-faget 
Målrettet undervisning i mundtlig fortælling er 
ikke kun en god idé, fordi det har nogle 
faglige ’bivirkninger’ i forhold til en øget 
genrebevidsthed og forståelse for litterære 
grundbegreber. Det er også en god idé, fordi 
det udfordrer elevernes fantasi og kreativitet, 
deres sproglige bevidsthed og deres evne til 
at strukturere og formidle et stof i en 
sammenhængende form. For det tredje er det 
en god idé, fordi det udvikler de unges 
selvværd. Det er utrolig bekræftende at 
opleve, at man har et publikum i sin hule 
hånd – at de lytter 100% til dig. 
Katrine er da heller ikke i tvivl om, at hun i 
dag genbruger mange af de teknikker, som 
hun i sin tid lærte i fortæller-faget: »Da jeg 
blev valgt som sikkerhedsrepræsentant på 
mit nuværende arbejde, skulle jeg forklare 
nogle regler for de andre ansatte. Og da 
brugte jeg da det, som jeg havde lært i 
fortælle-faget. Hvordan fanger jeg folk? 

Ordvalg? Hvordan får jeg dem med? Hvad er 
min pointe? Ligesom med en fortælling, skal 
jeg give dem en følelse: ’Hun har styr på det!’ 
eller ’Jeg har forstået det hele.’«  
 
Lene Skovhus er dramaturg fra Århus 
Universitet, professionel historiefortæller og 
teaterlærer på Vostrup Efterskole. Hun har 
specialiseret sig i at undervise børn og 
unge i mundtlig fortælling. Læs mere på 
www.fabelfabrikken.dk 
 
Michael Lykke er retoriker fra Københavns 
Universitet, professionel historiefortæller, 
instruktør, konsulent og stifter af Teater 
Projektor. Initiativtager til fortælle-faget 
på Vostrup Efterskole og er derudover 
initiativtager til flere UNGE-scener på bl.a. 
Vestjysk 
Fortællefestival, Lejre Fortællefestival og 
Copenhagen Tongues. Læs mere på 
www.teaterprojektor.dk eller 
www.overstoppe.dk 
Undervisning i mundtlig fortælling udfordrer 
elevernes fantasi og kreativitet, deres 
sproglige bevidsthed og deres evne til at 
strukturere og formidle stoffet i en 
sammenhængende form. 
 
6 gode fif 
Sådan opbygger du en mundtlig fortælling 
ud fra en kendt historie… 
1. Læs din historie 3 gange og læg den til 
side. Du må IKKE kunne den udenad ord for 
ord. 
2. Definér de 3 vigtigste punkter i historien. 
F.eks. Klodshans tager af sted. Klodshans 
finder ting. Klodshans vinder prinsessen. 
3. Definér de 3 vigtigste scener i historien og 
beskriv dem. F.eks. Klodshans hjemme, 
Klodshans på vejen, Klodshans på Slottet. 
4. Giv personerne replikker. Replikker giver 
fremdrift og gør personerne nærværende for 
tilhørerne. 
5. Leg med fortælle-strukturen. Lav f.eks. en 
ny slutning, start ’in medias res, eller fortæl 
historien baglæns. 
6. Fortæl, fortæl, fortæl… Fortvivl ikke, hvis 
du glemmer noget. Det, du ikke husker, er 
ofte det, du kan skære væk næste gang, du 
fortæller. 



 5 

 

Kandidat opgave om Historiefortælling som 
pædagogisk redskab. 
Kultur, identitet og dannelse i lyset af Den narrative vending:  

Kandidatuddannelsen i Generel Pædagogik. Modul 1.: Kultur, Dannelse og 
Identitet. Afhandling.Vintereksamen 2006/2007 
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Indledning  
Vores samfund er forandret. Det er ikke længere forudbestemt, hvad vi skal være, tro og 
tænke. Lars Qvortrup beskriver derfor samfundet som værende hyperkomplekst. Der ligger et 
pres på det enkelte menneske om at realisere sig selv, man skal hele tiden skabe sit eget liv, 
danne meninger, blive en succes. Måske er det grunden til, at der er kommet fokus på det 
narrative, bl.a. i form af den narrative psykologi, hvor Jerome Bruner skriver, at selvet bliver 
styrket gennem selvfortællingen (2004:102). Det forøgede fokus på det narrative ses også 
udenfor psykologien. Den narrative forståelsesform vinder indpas overalt indenfor de sociale 
og humane videnskaber. Udenfor den videnskabelige arena vinder det narrative også indpas i 
form af historiefortælling. Dette ses bl.a. i børn og unges institutioner fx skoler og børnehaver.  

Den mundtlige historiefortælling er et af menneskets ældste overleveringsformer. Med 
dens genopståen kan man sætte spørgsmålstegn ved dens funktion som pædagogisk 
redskab i det hyperkomplekse samfund. Udgør historiefortælling blot et rum, hvor vi kan 
gemme os fra det hyperkomplekse, eller har den berettigelse selv i dag? Det er disse 
spørgsmål, som har ledt mig til denne opgave, hvor problemformuleringen lyder:  

 

Hvordan kan man forstå forholdet mellem kultur, dannelse og identitet i lyset af den 
narrative vending, og hvordan kan man bruge indsigten herfra, når man skal tænke 
pædagogik i det hyperkomplekse samfund? 

 

Opgaven vil starte med en samfundsanalyse, hvortil jeg vil benytte Qvortrups beskrivelse af 
det hyperkomplekse samfund. I takt med at samfundet har udviklet sig radikalt, har vi også 
fået en anden forståelse af begrebet identitet. Til at komme nærmere ind på dette vil jeg 
undersøge Thomas Ziehes beskrivelse af ’det frisatte selv’, som han mener virker 
fragmenteret. Det vil lede mig over til det narrative, for det virker til at man netop via det 
narrative kan fastholde et relativt stabil selv. 

I det hyperkomplekse samfund er der kommet større fokus på det narrative, og der bliver 
ligefrem talt om den narrative vending. Dette ses bl.a. inden for den socialkonstruktivistiske 
videnskabsretning, som jeg kort vil skitsere, bl.a. igennem Michele L. Crossley. Derefter vil jeg 
beskrive, hvad der karakteriser den narrative vending, og hvordan man i lyset heraf kan 
beskrive kultur, identitet og dannelse og ligeledes forholdet imellem dem. Til dette vil jeg 
benytte Stuart Hall, Crossley og Bruner.   

Derefter vil opgaven gå videre til det pædagogiske felt. Jeg vil bruge den forudgående 
viden til at diskutere hvordan man kan bruge historiefortælling som pædagogiske redskab i 
det hyperkomplekse samfund. Til dette vil jeg bl.a. benytte psykologen og historiefortælleren 
Lene Brock, filosoffen Peter Kemp samt Bruner. Kemp mener, at der er tre typer af 
fortællinger, som har forskellige slags virkning, men som tilsammen er vigtige elementer i 
dannelsen af identitet. Jeg vil derfor beskrive de forskellige typer fortællinger som er: 
Livsfortællingen, urfortællingen og grundfortællingen. Jeg vil også skitsere forskellen på, når 
børn og unge selv fortæller, og når man fortæller for dem. Afslutningsvis vil jeg kort komme 
ind på, hvad der kendetegner gode og dårlige historier, hvis målet er at danne individet til at 
leve i et hyperkomplekst samfund.  
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Kultur, identitet og dannelse er ’essentially contested concepts’ eller omstridte begreber, da 
der ikke er nogen neutral eller endelig definition af begreberne; de defineres forskelligt alt 
efter hvilket videnskabsteoretisk perspektiv, man benytter. (Winch & Gingell 1999:88). 
Perspektivet i denne opgave vil hovedsageligt være et socialkonstruktivistisk perspektiv, men 
da der inden for dette videnskabelige paradigme hersker uklarheder om brugen af 
begreberne, vil jeg definere dem i afsnittet ’Den narrative vending’. Dog er der her tale om 
komplekse og omfangsrige begreber, hvilket betyder, på grund af opgavens omfang, at jeg 
kun fokuserer på de mest overordnede kendetegn og væsentligste træk ved begreberne. 

I det følgende vil jeg indledningsvis skelne mellem narrativitet og historiefortælling. 
Førstnævnte vil henvise til et overordnet begreb, som dækker over alt det, som indeholder en 
form for fortælling eller har med fortælling at gøre, mens historiefortælling henviser til en mere 
konkret form, hvor man enten beretter sin fortælling eller lytter til andre der  

beretter deres. 

 Samfundsanalyse 
Samfundet er hyperkomplekst 
Mange er enige om, at samfundet har udviklet sig radikalt, men lige så mange er uenig om, 
hvordan man skal beskrive denne udvikling. Samfundet bliver beskrevet som senmoderne eller 
postmoderne; Margrethe Vestager betegner samfundet som ”Det kreative 
videnssamfund”(2000). Bill Gates beskriver samfundet som præget af "friktionsløs 
kapitalisme," og Ulrich Beck, den tyske sociolog, kalder det for et "risikosamfund" (Qvortrup 
2005:49f). Jeg mener, at Qvortrups beskrivelse af samfundet som det hyperkomplekse 
samfund går dybere end de symptombeskrivelser af samfundet, som fx ”Det kreative 
videnssamfund” kan ses som.   

Qvortrup mener, at vi langsomt har ændret vores måde at iagttage verden på. Han 
skelner mellem det moderne og det hyperkomplekse samfund, og denne skelnen er baseret 
på en antagelse om strukturforandringer. For at forklare dette opererer Qvortrup med tre 
relaterede verdensoptikker. Disse optikker udgøres af nogle erkendelsesteoretiske brud, altså 
brydninger i forhold til hvad vi forstår som viden, og som derfor er afgørende for, hvordan vi 
begriber verden og repræsenterer den i fx videnskab.(se figur 1) 
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Figur 1 (Qvortrup 2005:56)  

 

 

Deocentrisme knytter sig til det førmoderne. Det er et hierarkisk videnssystem med det 
religiøse i toppen. Verden iagttages her med det guddommelige som iagttagelsens centrum 
(Ibid.:21).  

Antropocentrisme knytter sig til det moderne samfund og det dermed forbundne 
oplysningsprojekt og den begyndende industrialisering. Antropocentrisme tager sin 
begyndelse i 1400- tallets italienske renæssance1 og satte for alvor igennem i slutningen af 
1700- tallet med etablering af de liberale demokratier. Perioden bliver kaldt moderne, fordi 
mennesket havde erstattet Gud med mennesket som centrum for verden og dermed også for 
samfundet, men selve ideen om et centrum blev opretholdt (Qvortrup 2005:57).  

Polycentrisme knytter sig til det hyperkomplekse samfund.  

”En af konsekvenserne af de sociale forandringer i 1900-tallet er, at det ikke længere er muligt 
at beskrive samfundet udefra – hverken med et deocentrisk gudsblik eller med et 
antropocentrisk menneskeblik. Det på forhånd givne gudsblik eller det på forhånd givne 
menneskeblik – det universelt guddommelige eller det universelt menneskelig - er ikke 
længere en gyldig forudsætning for en samfundsbeskrivelse.”(Ibid.:52) 

 

Her kan viden ikke baseres på ét uafhængigt iagttagelsessystem som gud eller menneske. I 
stedet beskriver Qvortrup samfundet som et socialt system, hvori et stort antal komplekse 
systemer med hver deres sæt af iagttagelseskriterier, iagttager hinanden enkeltvis og som 
helhed. Da disse systemer samtidig er foranderlige, er de nødt til at iagttage kriterierne for 
deres egen iagttagelse for derved at kunne følge med udviklingen, og dette er grunden til, at 
samfundet går fra at være komplekst til at være hyperkomplekst. Med andre ord er det ikke 
nok med, at man iagttager hinanden, man er også nødt til at iagttage sin egen iagttagelse, og 
derfor kan viden ikke baseres på ét uafhængigt iagttagelsessystem som fx gud eller 
mennesket (Ibid.: 49ff).  

Hall er enig med Qvortrup i at samfundet har ændret sig radikalt, men han laver dog en 
anden skelnen, som tager udgangspunkt i identitetsforståelser. Hall beskriver tre 
identitetsforståelser: Oplysningstidens subjekt, det sociologiske subjekt og det post-moderne 
subjekt. Hvor man går fra at mennesket har en fast kerne, til at identitet er formet i interaktion 
med samfundet, og over til at anse mennesket som værende uden en fast identitet (Hall 
1992:275ff). Disse subjekter kan kobles til tiden i og mellem Qvortrups to sidste 
samfundstyper.  

  

Identitetsforståelse i et hyperkomplekst samfund  
Ziehe tager ligeledes udgangspunkt i samfundets udvikling, men fokuserer på de kulturelle 
tendenser, som har betydning for, hvordan unge fortolker sig selv og deres virkelighed. Ziehe 

                                                
1 Et tydeligt eks. på dette er Pico Della Mirandolas brev Om menneskets værdighed. Hvor han lader Gud tale til 
Adam, I dialogen skifter centrum fra Gud til mennesket. (Minor:1994:59f) 
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tager afsæt i tre kulturelle tendenser, der har forandret de muligheder, som står til rådighed 
for den enkelte: refleksiviteten, evnen til at formes og individualiseringen  

(Ziehe 1995:14f). Ved den øgede refleksivitet forstår Ziehe, at vi i dag har helt andre 
muligheder for at forholde os til os selv, idet vi gennem vores kultur får en helt anden viden til 
rådighed, som vi bruger til at iagttage, forklare, tematisere og afbillede os selv. Refleksivitet er 
dermed et meget bredere begreb end blot det at være reflekterende, refleksiviteten er ikke 
blot er tankemæssig, men består også i en mere fysisk forstand, fx gennem massemedier. 
Den øgede refleksivet er et udtryk for, at vi i forhold til os selv får rådighed over en større 
mængde af sekundære erfaringer. Sekundære erfaringer, fordi det ikke er erfaringer, vi selv 
gør, men erfaringer der formidles til os gennem andre kanaler (Ibid.:12f). Ziehe skriver om 
den anden kulturelle tendens, det at lade sig forme: ”Stadig flere livsområder er karakteriseret 
ved, at de ’lader sig forme’, det vil sige at de kan problematiseres, tematiseres og forandres” 
(1995:13). Hvis livsområderne er formbare, er de også disponible, og dette på en hel anden 
måde end tidligere. Den enkeltes fremtid er ikke længere fastlagt; man har mulighed for at 
vælge sit liv og realisere de ønsker og drømme, man går rundt med. Ziehe (1995:13) skriver ”I 
traditionelle og autoritære samfund er det subjektive hovedproblem, at jeg ’vil for meget’… I 
vort kulturelle klima er det subjektive hovedproblem derimod, at jeg ’opnår for lidt’…”. Denne 
fritsættelse har derved en bagside, for den lægger et mentalt pres på det enkelte menneske 
om at realisere sig selv – man skal hele tiden skabe sit eget liv, danne meninger, blive en 
succes (Ziehe 1984:45f). Dette fører os over til den sidste af Ziehes kulturelle tendenser: 
individualiseringen. Ziehe mener, at den enkelte er blevet frigjort fra de traditionelle 
tolkningsmønstre, hvorved kompleksiteten skærpes i beslutningsprocesserne, og det uanset 
om de pågældende muligheder er realiserbare eller ej. Der eksisterer en refleksiv viden om, 
at når der træffes et valg, foretages der samtidig en lang række fravalg. Ziehe har formuleret, 
hvad der kan kaldes for det hyperkomplekses motto (1995:13): ”Det, der ikke er skæbne, kan 
jeg ændre, og det, jeg kan ændre, er jeg ansvarlig for…”.  

Ziehe går videre og beskriver ligeledes forskellige reaktioner, der kan hjælpe med at 
gøre det hyperkomplekse samfunds indhold af kontingens udholdelig, dvs. mindske 
kompleksiteten. Han nævner bl.a. konventionalisme og de kulturelle orienteringsforsøg. Ziehe 
forstår konventionalisme som et mønster, der tillader en at ’lukke øjnene’, og hvori der holdes 
fast i de gamle normer og værdier – det der før sås som kendsgerningerne. Hall beskriver 
ligeledes denne tendens mod lukkethed (’closure’), og nævner som eks. fundamentalisme i 
forskellige afskygninger (1997A: 211ff). De kulturelle orienteringsforsøg deler Ziehe op i tre: 
subjektivering, ontologisering og potensering. Ziehe beskriver subjektivering som en søgen 
efter nærhed, hvorved der også bliver tale om et forsøg på at undgå en samfundsmæssig 
’kulde’. Denne søgen skal ses i forlængelse af de tre tidligere nævnte kulturelle tendenser, 
refleksiviteten, evnen til at formes og individualiseringen, som her bliver til en 
mulighedshorisont. Ontologisering ser Ziehe også som en søgen, men ikke efter nærhed, 
men efter sikkerhed. Det kommer til udtryk i en længsel efter det, som har været. Potensering 
tager afsæt i subjektiveringen, men der er ikke tale om en søgen efter nærhed eller sikkerhed, 
men om en radikalisering og overskridelse af subjektiveringen i form af en jagt på intensitet 
(Ziehe1995:17ff). Ziehe mener ikke, at de kulturelle orienteringsforsøg skal ses om et 
konservativt forsvar, men derimod som et forsøg på at forholde sig til og leve med det 
hyperkomplekse.  

 

Ud fra Ziehes beskrivelse har individet i det hyperkomplekse samfund fået et udvidet kulturelt 
spillerum, hvilket er positivt. På den anden side medfører dette spillerum en dybtgående 
problematisering af menneskets livsvilkår i og med, at man skal forholde sig til det 
hyperkomplekse samtidig med, at det ikke giver mennesket adækvate holdepunkter for dette 
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kulturelle arbejde. En tilstand, der i værste fald kan give anledning til en form for eksistentiel 
angst, hvilket kan være en af årsagerne til, at stadig flere børn og unge i dag har problemer 
med psykiske lidelser (Zlotnik 1998).  



 11 

Den narrative vending 
Inden for forskellige humanistiske og samfundsvidenskabelige retninger har den 
særlige interesse for det narrative bevirket, at man ligefrem snakker om ”the narrative 
turn” eller på dansk den narrative vending (Karpatschof & Prætorius 1996:5). Det 
narrative har i stigende grad fået fokus som en positiv kategori, der har stor værdi i 
forhold til at opnå erkendelse og indsigt. Bordwell skriver (1997:89): ”Perhaps 
narrative is a fundamental way that humans make sense of the world.” 

 
At fortællingen 

kan fungere som meningsskabende instrument, hænger sammen med de 
kausalrelationer, fortællingen er bygget op over: Den overordnede mening i alle 
fortællinger er således, at tingene hænger sammen, at begivenheder ikke er vilkårlige, 
men har en årsag.  

Jeg vil i dette afsnit beskrive, hvordan man kan forstå forholdet mellem kultur, identitet 
og dannelse i lyset af den narrative vending. Men jeg vil først, med udgangspunkt i min 
samfundsanalyse, skitsere den videnskabelige ramme, hvorigennem man kan se denne 
retning. 

 

Socialkonstruktivisme 
Ændringerne i samfundet, har bevirket at der inden for social og humanvidenskab er kommet 
nye videnskabelige teorirammer, som bl.a. socialkonstruktivisme, som jeg vil skitsere her.  

Når man i det hyperkomplekse samfund ser ud fra en polycentrisk optik, kan man ikke 
finde en endegyldig sandhed. Derved kan man se menneskets erkendelse og viden som en 
fortolkning. 

Denne fortolkning bygger på sanseindtryk, der forarbejdes på grundlag af tankestrukturer, 
som bliver udformet gennem socialt samspil. Vivian Burr skriver (2003:4):“It is through the 
daily interactions between people in the course of social life that our versions of 
knowledge become fabricated”. Viden er således en individuel konstruktion der er blevet 
skabt på baggrund af samfundet (Hansen et al. 1999:212). Virkeligheden kan derved ses som 
samfundsmæssigt frembragt, fordi samfundsmæssigt konstrueret "viden" eller overbevisning 
virker tilbage på den virkelighed, der i første omgang har formet den selv (Collin 2005:251).   

 

Inden for socialkonstruktivisme findes der paradigmatiske kampe, og jeg vil kort beskrive ud 
fra Crossley (2000) to socialkonstruktivistiske tilgange, som handler om, hvor stort råderum 
mennesket har for erkendelse. Crossley taler om en diskursiv, postmodernistisk tilgang, og en 
narrativ tilgang.  

 

 

Figur 2 
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En diskursiv, postmodernistisk tilgang er en radikal tilgang, hvor man ikke tror på, at 
mennesket har et handlende selv. Menneskers kultur og identitet er noget, der løbende dannes 
og omdannes – alt ses som en menneskelig konstruktion. Den historiske, sociale virkelighed 
ser ud, som det enkelte individ har fortolket det. Sproget tillægges en enorm betydning, som 
for eksempel hos Gergen, hvor viden, identitet og i yderste konsekvens verden bliver til i form 
af sproglige konstruktioner. Eftersom der intet objektivt ligger til grund for vores erkendelse, er 
der tale om en antirealistisk og relativistisk position (Collin 2005:266ff).   

Den narrativ tilgang, som også kaldes erkendelsesrealisme, mener, at det er muligt at 
opnå en nogenlunde realistisk erkendelse af, hvordan den historiske, sociale virkelighed ser 
ud via det narrative. Den mener, at mennesker har en 'historisk natur', og at den socialitet og 
historicitet, der er knyttet til mennesker, opfattes som 'essentielle' kendetegn ved menneske- 
og samfundslivet. Derved er der et fælles menneskeligt erkendelsesrepertoire via det 
narrative. Bruner (2004:43) og Crossley (2000) bekender sig bl.a. til denne narrative tilgang.  

Figur 2 illustrer at socialkonstruktivisme ikke består af to adskilte tilgange, men at de i 
stedet tilsammen udgør et kontinuum, således at man kan være lidt mere i midten, som fx 
Hall. 

 

Kultur, identitet og dannelse i lyset af den narrative vending 
Jeg vil i dette afsnit undersøge, hvordan man kan anskue begreberne kultur, dannelse 
og identitet ud fra den narrative vending. Vi har set, via Crossley, at man inden for 
socialkonstruktivisme kan have en narrativ tilgang, og det er den jeg vil tage 
udgangspunkt i, og vil her ligesom Bruner behandle den narrative og kulturelle 
vending som det samme, for som Bruner beskriver:  
“… we frame the accounts of our most cherished beliefs in story form, and it is not just the 
"content" of these stories that grip us, but their narrative artifice. Our immediate experience, 
what happened yesterday or the day before, is framed in the same storied way. Even more 
striking, we represent our lives (to ourselves as well to others) in the form of narrative ... The 
importance of narrative for the cohesion of a culture is as great, very likely, as in structuring 
an individual life ... It seems evident, then, that skill in narrative construction and narrative 
understanding is crucial to constructing our lives and a "place" for ourselves in the possible 
world we will encounter " (1996:40). 

 

Det er både kulturens fortællinger og den narrative opbygning af disse historier der griber os. 
Bruner antyder derved, at fortælling har fundamental betydning for at skabe sammenhæng i 
en identitet, samt i kulturen. Derved kan man se evnen til at opbygge og forstå fortællinger 
som afgørende i forhold til identitetsdannelse og ikke mindst at være kulturskabende. På den 
måde bliver den narrative og den kulturelle vending to sider af samme sag. 

 

Kultur 

Kulturbegrebet har i løbet af sidste tredjedel af 1900-tallet tilkæmpet sig en stadig mere 
central position inden for de humanistiske og samfundsvidenskabelig fag, samt dannet nye 
fag, som fx 'kulturforskning' ('cultural studies'). Kulturbegrebet er ikke længere et normativt 
begreb, som handler om at være kultiveret eller ikke kultiveret, men det har udviklet sig 
samtidig med at samfundet har udviklet sig. Kirsten Hastrup, som er antropologisk forsker, ser 
kultur som en fælles menneskelig kvalitet. Hun anser kultur som relationssystemer, der kun 
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kan lade sig identificere analytisk (Hastrup 1989:14). Hall bruger begrebet 'den kulturelle 
vending' ('the cultural turn') til at indfange den nævnte teoretiske nyorientering, bl.a. i The 
centrality of culture (1997A:220): 

 

”… there has been a revolution in human thought around the idea of culture. Within the 
human and social sciences we now accord culture much greater significance and explanatory 
weight than used to be the case…It refers to an approach to contemporary social analysis 
which has made culture a constitutive condition of existence of social life, rather than a 
dependent variable, provoking a paradigm shift in the humanities and social sciences in 
recent years which has come to be known as the 'cultural turn”. 

 

Det kulturbegreb, der ligger til grund for Halls kulturelle vending, er det, der bruger 'kultur' som 
en samlet betegnelse både for menneskers betydningsdannende praksisser ('signifying 
practices') og for, hvad disse praksisser frembringer - dvs. alle slags artefakter. Kultur i denne 
forståelse er ikke så meget indlejret i objekter, men eksisterer i processen, i et sæt praksisser, 
fx produktion og udveksling af meninger. (Hall 1997B:2). Hall er realist og anerkender, at det 
materielle eksisterer, men at vi kun kan identificere det i kraft af de betydninger, vi tillægger 
det via sproget. Hall mener, betydning dannes sprogligt, og eftersom at sproget virker på 
baggrund af et repræsentationelt system, så er kultur og repræsentationer forbundet med 
hinanden (Ibid.:1). Bruner (1996:14) skriver at: “Nothing is "culture free", but neither are 
individuals simply mirror of their cultures”. Han mener, at interaktionen mellem kulturen og 
individet giver de individuelle tanker et fælles præg, samtidig med at det også skaber en 
uforudsigelig frodighed til kulturen. Dette kan svare til Bernard E. Jensens beskrivelse af, at 
mennesket er historiefrembringende og historiefrembragte (2003:236). Bruner mener dermed, 
at det narrative er det fællesskabsetablerende, identitetsskabende og betydningsbærende 
element i kulturen.  

Historierne lever på mange måder af, at fortællingens sekvens forholder det ‘mærkelige’ 
til kulturens normer. Fortællingen reflekterer således via tilhørernes kulturbestemte 
afkodningsprocedure kulturens værdisætninger. Med Bruners ord: “Historiens funktion er at 
finde bevidsthedstilstande, der undskylder en afvigelse fra et kanonisk kulturelt mønster, eller 
i det mindste gør den forståelig” (1999:108).  

Derved kan man ud fra den narrative vending anskue kultur som alle slags artefakter, 
som vi giver betydning gennem det narrative, samtidig med at kulturen giver et normativt 
grundlag for at danne netop denne betydning. 

   

Identitet 

Ifølge Ziehe virker identiteten i et hyperkomplekst samfund fragmenteret. Men via det 
narrative skaber man en fortælling om, hvem man er i forhold til det liv, man har levet, og i 
forhold til det man gerne vil i fremtiden. Identitet handler dermed om retrospektivt at kunne 
identificere/genkende og dermed skabe sammenhæng og mening i den ustrukturerede og 
kortvarige erfaring (Horsdal 2002:76).  

Der er forskellige forståelser af den rolle, som det narrative spiller i menneskers selv- og 
identitetsdannelse. En diskursiv, postmodernistisk tilgang som Gergen står for, vil hævde at 
identitet er noget, der til stadighed dannes og omdannes. Derved bliver også 
forestillingen om en stabil, indre, aflæselig kerne eller “psyke” i individet destabiliseret 
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(Gergen 1991:170). Socialkonstruktivisme, i den radikale form som den fremstår hos Gergen, 
kan tolkes således, at individet er sin fortælling (Gergen 1994:186). Dermed er der intet 
underliggende det narrative, i form af fx psyken, der forårsager det narrative. Det aktive 
subjekt er reduceret til det narrative. Når selvet tænkes som realiseret gennem et narrativ om 
sig selv, antager vi, at identiteten alene er en sproglig konstruktion.  

Hvis man derimod har en narrativ tilgang, mener man, det narrative er en væsentlig 
egenskab ved menneskets psyke; som en grundliggende form der strukturerer oplevelser, 
erkendelser og tænkning. Og menneskers evne til at danne narrativer er så fundamental, at 
den må være medfødt. (Bruner1996:147). Fx begynder et lille barn tidligt at strukturere sin 
verden i narrativer og skaber mening i dialog med andre (Bruner 2004:41f). 

Crossley mener ikke, at det narrative af sig selv skaber et fuldstændig 
sammenhængende selv. I konstruktionen af selvet foregår der altid en dialog på individets 
inderside, mellem forskellige selvbilleder, både af sig selv og af andre (Crossley 2000:13). 
Det der her er tale om i forbindelse med ’andre’ er, at vi har generaliseret den ’anden’/de 
andre i os selv, og derved indeholder vi selvbilleder af andre2 (Elliott 2001:25ff). Dermed er 
der tale om en flerhed af identiteter, "multiple voices", som vi har et mere eller mindre 
reflekteret forhold til, og som i større eller mindre omfang overlapper med hinanden. Denne 
tilstand gør:  "…[we] have to create a stable, solid version of what and why this or that 
happened; and in order to do this, we have to have some sense of ourselves as a unified, 
coherent person ... when selves are at risk or in the process of being built, we need coherent 
subjects "(Crossley 2000:41f). Denne fornemmelse for sammenhæng har vi igennem den 
medfødte sans for narrativitet.   

  

Det virker til, at der er måder at fastholde en relativt stabil identitet på trods af den 
polycentriske optik, nemlig via selv-beretningen. Narrativet gør det med andre ord muligt at 
skabe en individuel forståelse af en sammenhængende identitet over tid. Individet bliver 
dermed i stand til at betragte sig selv som “herre over” den kausale og tidslige kæde, som 
fortællingen udgør. Gennem narrativet får individet forståelsen af at eksistere som identitet i 
fortid og nutid, ligesom narrativernes form gør det muligt at projektere fremtiden. Anskuet på 
denne måde, kan forudsætningen for identitet ses om et narrativ.  

 

 

 

Dannelse 

Qvortrup mener, at vi i det hyperkomplekse samfund har hårdere brug for almendannelse end 
nogensinde, men ifølge Qvortrup er vi nødt til at omfortolke begrebet (Qvortrup 2002:298). 
Dannelsens funktion i et hyperkomplekst samfund er at administrere hyperkompleksitet.  

Man kan beskrive dannelse som en indføring i et samfund og en kultur, hvorved 
dannelsesprocessen bliver en socialiseringsproces. De involverede parter må hele tiden tage 
baggrundene for denne indførelse op til diskussion. Det er altså en bevidstgørelse om værdier 
og normer i samfundet, og om at disse kan sættes til diskussion (Muschinsky & Schnack 
2002:37). Samtidig er det også den proces, hvorved et menneske erhverver sig bestemte 
kvalifikationer og kompetencer (Hansen et al. 1999:68). Dannelsesprocessen er således 
                                                
2 teorien bag dette stammer fra George Herbert Mead (1863-1931)- Mind, Self and Society (Elliott 2001:25ff). 
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menneskets bestandige bestræbelse på at komme til forståelse af sig selv og sin verden – og 
på at handle i overensstemmelse med denne forståelse (Muschinsky & Schnack 2002:43). 

David Hamilton skelner mellem ’schooling’ og ’education’. Her ses schooling – der er 
noget relativt nyt – som de fakta og den viden, man får i skolen. Education er derimod noget, 
der finder sted på alle tidspunkter og til alle tider. Education er det, der gør, at man kan bruge 
den viden, man har lært i skolen. Det er samtidig noget som samfundet ikke har fuld kontrol 
over (Hamilton 1990:xiv).  

Bruner taler om ”meaning making” (meningsdannelse) som det, der binder mennesker 
sammen i betydningsniveauer. Derfor er meningsdannelse det centrale, og dermed bliver 
fortolkning det væsentlige. At leve i det hyperkomplekse samfund fordrer evnen til at fortolke. 
Børn skal derfor lære at være gode kulturfortolker, gode til at fortolke betydningsdannelser, så 
de selv kan blive fortolkende, vidende og meningsskabende. Derved bliver de bedre til at 
konstruere sig selv og til at give en rimelig realistisk fortolkning af den historiske sociale 
virkelighed. (Bruner 1996:39). Da Bruner betragter den narrative form som meningsskabende, 
kan det netop ses som en forklaringsform, der får skoleoplevelser til at danne mening, som 
man kan sætte i forbindelse med sit liv i en kultur. Derved kan narrative færdigheder ses som 
'education'. 
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Forholdet mellem kultur, dannelse og identitet.  
Vi har nu kigget på kultur, identitet og dannelse ud fra den narrative vending. Jeg vil i dette 
afsnit se på forholdet imellem dem. Til dette vil jeg benytte en model, der er inspireret af The 
circuit of cultur (Hall 1997B:1), som viser, hvor meninger produceres, og hvad der påvirker 
meninger.  

Figur 3  

 

Via denne model vil jeg gøre det tydeligt, hvordan man kan anskue narrativitet som medie og 
ramme for kultur, identitet og dannelse, og den måde de forholder sig til hinanden på. Bruner 
mener ligeledes, at det narrative har en indrammende funktion, både i forhold til sig selv, men 
også for selve kulturen (Bruner 1999:62).  

Som jeg tidligere har skrevet, kan man anskue identiteten som noget, der konstitueres 
gennem narrativet, samtidig med at narrativitens s konstruktion afhængigt af et normativt 
fundament. Dette fundament er kulturelle fortællinger, der ligger som en klangbund i kulturen 
og giver mønster til tolkning af tilværelsen (Horsdal 2002:92). Derved har kulturens historie en 
betydning for identiteten, fordi de fungerer som det normative fundament for vores individuelle 
fortællinger og derved identitetsskabelse. Dermed kan man sige, at kulturen definerer os 
gennem det narrative3. Samtidig er vi også med til at definere kulturen gennem narrativet. 
Menneskers handlemuligheder er begrænset af de foreliggende kulturelle ressourcer, men 
ifølge Bruner er det muligt at overskride, afkode og bearbejde de betydningsskabende 
praksisser, der gøres brug af inden for en given kultur, med en narrativ tilgang.  

Det synes derfor indlysende, at færdigheder i at opbygge og forstå fortællinger er afgørende 
for vores evne til at konstruere vore liv og et rum til os selv i den mulige verden, vi kommer til 
at møde (Bruner 1996:40). Bruner mener, at det er uddannelsessystemets pligt at sørge for, 
at mennesker opnår disse færdigheder: ”A system of education must help those growing up in 
a culture find an identity within that culture. Without it, they stumble in their effort after 
meaning. It is only the narrative mode that one can construct an identity and find a place in 
one's culture" (Ibid.:42). Han mener ligeledes, at skolen må opdyrke fortællingen, nære den 
og holde op med at tage den for givet (Ibid.:42). Man skal dermed hjælpe mennesker med at 
skabe en identitet, der passer til kulturen, ved at danne dem i fortælling. Derigennem hjælper 
man mennesker til at opnå et fællesskab (identificering med kulturen), ved at oplære dem i 
narrative kompetencer (styrke historiefortælling), så de selv bliver i stand til at skabe et 

                                                
3 N.F.S. Grundtvig(1783-1872)  gjorde brug af historiefortællingen som led i folkeoplysningen, hvor historierne 
blev drejet i en retning, så de blev opløftende og kunne styrke den fælles national bevidsthed 
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identitet (autonomi). På baggrund heraf, kan man sige at kultur, identitet og dannelse hører og 
virker sammen.  
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Pædagogik i det hyperkomplekse samfund  
Vi har set hvordan man kan anskue narrativitet som noget fundamentalt for kultur, identitet og 
dannelse, og jeg vil i dette afsnit undersøge, hvordan man kan føre denne viden over til den 
pædagogiske praksis.  

I forbindelse med den narrative vending er der kommet en fornyet interesse for den 
mundtlige fortælling. Den har manifesteret sig som en selvstændig kunstform, ligesom den 
også er begyndt at udbrede sig de steder, hvor hovedparten af børnene tilbringer meget af 
deres tid: i børnehaver og skoler (Brok 2005:11). Ligeledes ses arbejdet med det enkelte 
menneskes livshistorie mange andre steder og på andre måder end i det terapeutiske rum. 
Den mundtlige historiefortælling bliver dermed brugt som pædagogisk redskab, men ofte kun 
med en intuitiv idé om, hvilken betydning det har for børn og unge.  

Det narrative er dog ikke en ny opfindelse; den mundtlige fortælling er en af de ældste 
former for pædagogisk redskaber. Men hvilket læringspotentiale er der tale om i forhold til det 
hyperkomplekse samfund? Er historiefortælling som pædagogisk redskab en form for, hvad 
Ziehe kalder konventionalisme; altså bliver historiefortælling brugt som et mønster, hvori der 
holdes fast i de gamle normer og værdier? Eller kan historiefortælling som pædagogisk 
redskab ses som kulturelle orienteringsforsøg, der forsøger at forholde sig til 
hyperkompleksiteten, samtidig med at det gør tilstedeværelsen af kontingens udholdelig? Det 
ønsker jeg at undersøge nærmere i dette afsnit, men jeg vil først undersøge den mundtlige 
fortællings potentiale som pædagogisk redskab.  

 

Forskellige slags fortællinger, forskellige virkninger  

Kemp mener, der er tre typer af fortællinger, der på hver deres måde og tilsammen er vigtige 
elementer i dannelsen af identitet og selverkendelse i et hyperkomplekst samfund, og som 
samtidig peger på muligheden for at leve det gode liv. Det drejer sig om livsfortællingen, 
urfortællingen og grundfortællingen (Brok 2005:23). 

a)Livsfortællingen 

Livsfortælling er den fortælling, vi konstruerer om os selv, når vi fortæller om vores oplevelser 
og erfaringer. Man bygger sin livshistorie op som en fortælling, med en fremadskridende 
handlingsstruktur, som Aristoteles har beskrevet4. Derved bliver det til en kreativ 
meningsskabende handling, samtidig med at man genbruger og genskaber dramaturgien, 
genrer og temaer fra fortællinger, der er tilgængelige indenfor en given kultur (Finnegan 
1997:76ff).  

Finnegan mener ligesom Bruner(1996:19) at det er potentielt ”empowering” for folk at 
fortælle sin livsfortælling, da man herigennem kan gøre sig selv og sit liv betydningsfuldt, altså 
at det har betydet noget, at man har været her, også for andre (fællesskab), samt at man 
fremviser sin evne til at kontrollere sit identitet – kontrol i og med at man udvælger, hvad man 
vil fortælle (autonomi), alt imens man udviser kompetence til at verbalisere sit liv igennem en 
selvrefleksiv proces (Finnegan 1997:90). Ifølge en socialkonstruktivistisk opfattelse kan 
livsfortællinger ikke opfattes som en given størrelse. I stedet bliver vores livsfortælling hele 
tiden skabt og omredigeret i vores møde med andre, idet vi kommunikerer om vores 
oplevelser, erfaringer og hvad vi føler og tænker. Derved er der kommet mere fokus at skabe 
                                                
4 Allerede Aristoteles havde blik for fortællingens strukturelle træk. Selve det narrative forløb, mythos, beskrives 
hos Aristoteles som en enhed eller et hele, hvilket vil sige det, som har en begyndelse, en midte og en afslutning 
(Aristoteles, Poetik - Holmgård 1996:212). 
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en meningsfuld fortælling, frem for, som hos Freud, at undersøge ’den sande historie’. 
Finnegan skriver (1997:76): ”Structuring experience in narrative terms creates order out of 
chaos and gives meaning to what otherwise would be experiences as anarchic or 
fragmented”. Ved at forstå vores liv som en fortælling skaber vi mening i en verden, der ellers 
er præget af tilfældighed og kaos, jævnfør Qvortrup og Ziehe5. 

Ved at få børn til at fortælle deres livsfortælling hjælper man dem ikke kun med at 
konstruere sig selv, man får ligeledes noget ud af at lytte til andres historier. Ved at fortælle 
historier med personligt erindringsmateriale kan man dele oplevelser og erfaringer. Man kan 
bekræfte hinanden som personer og inspirere hinanden til at finde yderligere 
erindringsmateriale frem fra bevidstheden.  

b) Urfortællingen  

Urfortællingen er først og fremmest et gammelt folkeligt fænomen. Det er en stiliseret 
fortællegenre, overleveret gennem den mundtlige fortælletradition. Fælles er, at de er 
overleveret gennem generationer, hvilket betyder, at der er tale om anonyme beretninger. 
Ifølge Kemp tilhører urfortællingen den form for fortællinger, der udover at knytte fortid og 
nutid sammen, har et almenmenneskeligt sigte. Den må sige noget væsentligt om mennesket 
som sådan. Til denne forståelse knytter sig altså en forestilling om, at det universelt 
menneskelige eksisterer og i et vist omfang lader sig definere. Derved er der træk ved 
urfortælling, som ethvert menneske kan genfinde i sin egen livsfortælling, og hvormed det kan 
forstå sig selv. Folkeeventyr og myter er eksempler på urfortællinger, og som i disse 
fortællinger skal ethvert menneske i den virkelige verden klare den modgang og de 
vanskeligheder, der uundgåeligt dukker op i et livsforløb. I folkeeventyret drager helten ud i 
verden og gennemgår diverse prøvelser for til sidst at vende hjem. Også i den reale verden 
får vi gennem livets prøvelser mulighed for at indgå i nye sammenhænge og møde 
mennesker, med hvem vi har chance for at indgå udviklende forbindelser.  

Derved indeholder urfortællinger noget almenmenneskeligt. De genopfrisker en slags 
konventionel visdom om, hvad vi kan forvente os af livet, og måske især hvad der kan 
forventes at gå galt, samtidig med at de giver løsningsforslag til, hvordan man skal håndtere 
disse prøvelser (Bruner 2004:20). Urfortællingen kan dermed bruges til at håndtere både de 
forudsigelige og de uforudsigelige ubalancer, der er en uundgåelig del af livet, også og måske 
især i det hyperkomplekse samfund. 

C) Grundfortællingen 

Grundfortælling er den type fortællinger, der peger fremad og handler om mulighederne i det 
liv, der endnu ikke er tilendebragt (Kemp 1996:75). Kemp mener, at de virker som en slags 
model for det ’Gode liv’ (1996:82). En udbredt grundfortælling i vores kultur er fortællingen 
’Den barmhjertige samaritaner’ (Lukas, kap. 10, v. 25-37). Det er en fortælling, der handler 
om kærlighed og omsorg for næsten. Fortællingen om Jesu liv blev således grundfortællingen 
om det gode liv i den kristne kultur. Det kan også være de fortællinger, som vi har følt os 
særligt beriget af. For børn kan Astrid Lindgrens fortælling ’Brødrene Løvehjerte’ og Michael 
Endes ’Den Uendelige Historie’ få karakter af grundfortælling. 

Man kan kalde grundfortællinger for etiske fortællinger, da de giver en opfattelsen af, 
hvad der er rigtigt og forkert med hensyn til menneskets handle- og tænkemåde. 
Grundfortællinger giver således idealer og inspiration for, hvordan man skal leve sit liv.  

 

                                                
5 I forhold til det som er beskrevet i afsnittet ”samfundsanalyse” 
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Fortælle og lytte til historie 

Hvis man benytter historiefortælling som pædagogisk redskab, er det ikke kun typer af historie 
man kan vælge, men også om man vægter at børnene skal lytte, eller om de selv skal 
fortælle. 

a) Når børn & unge fortæller 

I de seneste år er der kommet en stigende interesse for at inddrage børns livsfortælling i den 
pædagogiske praksis og medtage det narrative i et overordnet grundsyn på børn. Det er 
netop hvad Clausen & Lauritzen fra Jysk Pædagog Seminarium taler for i bogen ’Narrativ 
pædagogik’ (2004). Hvis man arbejder med at få børn til at fortælle livshistorie, kommer 
pædagogen til at forstå det enkelte barn i dets livshistoriske sammenhæng, og lære- og 
udviklingsprocesser bliver tilrettelagt så de inddrager børnenes personlige fortællinger. 
Derved er der ikke længere fokus på barnets forskellige evner og ressourcer, men derimod på 
at barnet har en livshistorie, som skal fortælles af barnet på barnets præmisser (Brok 
2005:90).  

 Det er godt at få børn til at fortælle både livs-, ur- og grundfortællinger. Når de fortæller 
for hinanden, opdager de nye sider ved sig selv. De får bl.a. en bevidsthed om kropssprog og 
verbale sprog og samtidig vil de også komme til at reflektere over, hvordan de virker på 
andre, når de fortæller. De kan også opdage nye sider ved deres kammerater. Idet børnene 
lytter til hinandens fortællinger, tilegner de sig ikke blot nye ord, sproglige vendinger og 
erfaringer med forskellige fortællegenrer og – strukturer. Kammeratens personlige fortælling 
afslører også ofte nye eller hidtil oversete facetter ved hans eller hendes person. Sådanne 
opdagelser af, hvad kammeraterne rummer af fantasi, humor, alvor og indsigt, influerer på 
den gængse gruppestruktur og på hierarkier og kan af og til blive starten på nye venskaber 
(Brok 2005:32). 

b) Når børn & unge lytter til fortælling  

Ifølge Qvortrup og Ziehe lever vi i en tid, som er præget af relativt mange brud i 
personlighedsudvikling, og det er derfor nødvendigt, at pædagoger i højere grad end tidligere, 
er opmærksomme på, at børnenes følelsesliv i perioder kan rumme ambivalente følelser og 
angstfyldte fantasier, og at selvfølelsen er skrøbelig. Barnet har behov for, at der er nogen, 
der kender til og kan rumme disse normale og udviklingsbetingede følelser og tanker. Det er i 
den forbindelse, at urfortællinger og grundfortællinger kan spille en vigtig rolle, da de kan give 
børn et mønster, det kan forstå sig selv ud fra, og som giver mening.  

 Urfortællinger har en skabelonagtige opbygning, og derved præsenteres vi for en 
struktur og en erkendeform, som vi kan genfinde i den måde, hvorpå vi tænker og forsøger at 
forstå vores eget liv. Samtidig indeholder urfortællinger symbolske figurer og en handling, 
som gør det muligt, på det indre plan, at forholde sig til de følelsesmæssige udfordringer og 
eksistentielle konflikter, man som menneske kommer ud for i et livsforløb. Derved er det både 
urfortællingens indhold og dennes struktur, der kan virke som en støtte for barnets 
personlighedsudvikling. Man kan i en vis forstand sige, at urfortællingen sætter barnets 
følelser på begreb, den tilbyder et mønster for erkendelse og meningsfuld beskæftigelse med 
sprog. Brok mener, at man ved at lytte til urfortællinger kan få hjælp til at fortælle sin egen 
historie, også det der er problematisk. På den måde styrkes barnets selvfølelse (Brok 
2005:91). 

 Grundfortællinger kan indeholde samme struktur og symbolske figurer som urfortælling. 
Men det væsentlige ved grundfortællinger er det ideal, som de opstiller. På den måde kan 
man i fantasien undersøge det gode, det skønne og det sande liv og afprøve normer og 
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moral. Grundfortællinger åbner derved op for håb og muligheder for, hvad livet kan rumme 
(Kemp 1996:75).  

 Bruner mener også, at børn skal kende og have en fornemmelse for urfortællingerne og 
grundfortællingerne i deres kultur eller kulturer, da de opbygger og giver næring til 
identitetsdannelsen (1996:42). Men historiefortælling kan så meget mere end 
identitetsdannelse, de kan også hjælpe i forhold til indlæringssammenhænge. På de skoler, 
hvor man er begyndt at anvende mundtlig fortælling i undervisningen, oplever lærerne, at 
børnene bliver mere nærværende, interesserede og motiverede for at høre mere og lære 
mere. 

 

Den mundtlige fortælling skaber ligeledes et konkret fællesskab. Brok kalder det for et stærkt 
interaktivt medie, hvor fortæller og lyttere indgår i en sammenhæng, der er kendetegnet ved 
menneskelig kontakt og nærvær (2005:55). Den mundtlige fortælling er interaktiv og 
nærværende, fordi tilhøreren er medskabende. Vigga Bro skriver ”Den virkelig verden er væk, 
og vi er sammen i en vågen drøm”(Lykke 2001:11). Fortæller og lyttere indgår en form for 
kontrakt, som handler om viljen til at lade sig fascinere, forføre forløse, forvandle af det 
fortalte. Derved er mundtlig fortælling ikke er envejs kommunikation, men et levende møde 
mellem fortæller og lyttere. 

Der er også tale om fællesskab på et mere overordnet plan. I vores tid er der, som Ziehe 
har beskrevet, et forøget fokus på, at vi skal have kontrol over vores tilværelse – det er netop 
fordi vi har friheden til at vælge, så skal vi altid vælge det "bedste". Men i og med at man 
lytter til fortællinger om noget almenmenneskelige sammen med andre, får man en tryghed i at 
ikke alt er ens eget ansvar6. Man står med andre ord ikke alene med sine problemer, da de er 
almene.  

 

 

 

Gode og dårlige fortællinger  
I dette afsnit vil jeg prøve at tilnærme mig en karakterisering af henholdsvis gode og dårlige 
fortællinger i forbindelse med at danne individer, som kan håndtere livet i et hyperkomplekst 
samfund. Denne karakterisering skal ses i lyset, af at pædagogisk praksis ikke er en 
værdineutral virksomhed, men derimod en normstyret og værdiorienteret aktivitet (Winch & 
Gingell 1999:70ff). Derfor kan man ikke i pædagogisk sammenhæng sige, at det bare er godt 
at fortælle eller få børn og unge til at fortælle. Samtidig kan den samme historie være god og 
dårlig – det kommer an på hvem der fortæller den, hvordan den fortælles og til hvem og i 
hvilken sammenhæng. Derfor skal man anskue historiefortælling som et redskab. I denne 
sammenhæng vil jeg undersøge gode og dårlige måder at benytte dette redskab på. Men i en 
kategorisering af henholdsvis gode og dårlige fortællinger, mener jeg at man skal skele til at  
pædagogik skal fremme læreprocesser, altså virke som ’education’. Læring er i denne 
sammenhæng et bredt socialiseringsbegreb, altså det der gør os til mennesker.  

 

                                                
6 Det ligger ikke direkte i fortællingens indhold 
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Den dårlige historie kan fx være, når kulturens historiefortælling virker undertrykkende på 
individualiteten. Denne undertrykkelse kan enten være eksplicit, idet brud på historierne kan 
være knyttet sammen med truslen om sanktioner “ovenfra”. Eller undertrykkelsen kan være af 
mindre eksplicit karakter, idet historierne har en “tavs” betydningsbærende funktion, der giver 
mening til den daglige aktivitet. Fælles for disse er, at de ikke erkendes som undertrykkende 
(Christensen 2001:83).  

Derudover er der nogle, der benytter historiefortælling som pædagogisk redskab for at 
skabe et modbillede til tidens strøm i det hyperkomplekse samfund. Et modbillede der via 
historiefortælling ønsker at højne det mellemmenneskelige nærvær, fællesskab og fordybelse 
sammen med børn og unge. Det kan på sin vis være positiv at højne nærvær og fællesskab, 
men hvis det kun bruges som modbillede til tidens tendenser, bliver det hvad Ziehe kalder 
konventionalisme, hvor man ikke ønsker at danne børnene til at leve i det hyperkomplekse 
samfund, men i stedet at lukke øjnene for samfundsudviklingen og holde fast i det gamle.  

 

Hvis målet er at danne individer, som kan håndtere livet i et hyperkomplekst samfund, er det 
vigtig at børn og unge hører mange forskellige historier, da virkeligheden ikke holdes sammen 
af én grundlæggende fortælling. Samfundet fremstår derimod som fragmenteret, i en 
mængde “små fortællinger”, der hver især giver deres fortolkning af virkeligheden. Som 
Bruner skriver (2004:31): ”Vi trøster os med den konklusion, at det er bevidstheden om 
alternative perspektiver … der sætter os fri til at skabe en ægte pragmatisk opfattelse af det 
Virkelige”. Eftersom der derved fremstår en række fortolkninger, bliver virkeligheden et 
spørgsmål om fortolkning og synsvinkel. Traditionen, der før holdt sammen på virkeligheden 
og angav, hvad der var sandt og falsk, er i opløsning. fortællingens rolle og berettigelse i det 
hyperkomplekse samfund kan derfor være, at fortællingen tilbyder at sætte en stopper for den 
uendelige refleksion og selvkonstruktion. Dermed kan historiefortællingen betragtes på linie 
med det, Ziehe kalder ’kulturelle orienteringsforsøg’. Fortællingerne giver tryghed i 
dagligdagen og er handlevejledende, fordi de i praksis fungerer som tingenes yderste grund. 
De kan således betragtes som fundament for den narrative selvkonstruktion. Også i det 
hyperkomplekse samfund kan fortællingens funktion ses som reducering af angst, her i 
forbindelse med kontingensproblematikken og det uendelige antal muligheder. Derved har 
historiefortælling sin berettigelse i det hyperkomplekse samfund. Men forskellen på hvordan 
historiefortælling fungerer som pædagogisk redskab i det hyperkomplekse samfund i forhold 
til i det traditionelle samfund er, at det hyperkomplekse samfund stiller flere fortællinger til 
individets rådighed, end tilfældet er i det traditionelle. Eftersom den polycentriske optik lægger 
konstruktionen af identitet ud til den enkelte, kan vi ikke blot, men er vi tvunget til, i et helt 
andet omfang at vælge vores historie, end det var tilfældet i det deocentriske og 
antropocentriske samfund. 

 

Derved er den gode fortælling lig med mange fortællinger, som tilsammen er med til at 
reducere kompleksiteten i det hyperkomplekse samfund. Samtidig er brugen af 
historiefortælling som pædagogisk redskab et krævende balanceringsarbejde. På den ene 
side kan individet kun skabes på baggrund af en platform bestående at et kulturelt fællesskab 
og narrative kompetencer. Platformen er nødvendig, for at kunne strukturere sin livsfortælling, 
og derigennem skabe en fornemmelse for autonomi. På den anden side kan denne platform 
komme til at virke individualitetsudslettende og moraliserende. Vi synes i virkeligheden at 
være ude af stand til at leve uden begge dele, autonomi og fælles kulturelle historie. Man kan 
netop bruge historiefortælling som et pædagogisk redskab til at give børn og unge begge 
dele, eller hjælpe dem med at genoprette balancegangen. 
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Konklusion 
Begreberne kultur, dannelse og identitet har i det hyperkomplekse samfund under den 
narrative vending antaget nye og anderledes betydninger end før. Alt er gået hen og blevet til 
kultur, kultur som bliver skabt af individet. Denne interaktivitet mellem individet og kulturen er i 
høj grad præget af narrativitet, da narrativiteten udgør det fartøj, hvorigennem mening, 
betydning, nye tolkninger og virkelighed transporteres. Identitet er også en kulturel størrelse, 
som delvist følger de samme processer som andre kulturelle artefakter, om end der er den 
forskel, at identitet bæres af et selv-skabende individ i modsætning til andre kulturelle 
objekter. Identitet i denne forståelse bliver hovedsageligt noget der skabes og bæres igennem 
narrativitet. Dannelse i denne sammenhæng bliver evnen til at indgå i dette kulturelle sprog 
og fortællingssprog – at være selvskabende.  

 

Set i dette lys bliver det pædagogiske sigte at give de unge de kompetencer og resurser, der 
skal til for at håndtere det hyperkomplekse samfund, som pålægger individet selvkonstruktion. 
Med andre ord en dannelse, der forbereder til et hyperkomplekst samfund med alle dens 
fortællinger. Det er min påstand, at historiefortælling som et pædagogisk redskab kan bidrage 
til denne dannelse, da det er i tråd med den narrative vending og på mange måder er en 
naturlig del af det hyperkomplekse samfunds strategier. De narrative modeller af 
virkeligheden giver hverdagens erfaring form, man får en fælles platform, som viser, at der er 
nogle faste grundvilkår i et menneskes liv, og derud fra kan man konstruere sin identitet. Det 
hyperkomplekse samfunds mange fortællinger udgør derved adækvate holdepunkter, 
hvorudfra man kan forholde sig til det hyperkomplekse. Derved mener jeg, at historiefortælling 
som pædagogisk redskab ikke kan ses som en tilbagevenden til noget fortidigt, men som et 
brugbart pædagogisk redskab, der kan hjælpe børn og unge med at fortolke og forholde sig til 
sig selv og deres samfund.   
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1. Indledning  
Via mit studie på dramaturgi har jeg beskæftige mig med forløb, som både arbejder med 
narrative og interaktive strategier, bl.a. rollespil, computerspil, og dramapædagogiske 
metoder: altså former, hvor deltagerne er aktive på en sådan måde, at de er med til at forme 
forløbet. Det inspirerede mig som udøvende mundtlig historiefortæller7, og jeg begyndte 
derfor at eksperimentere med den mundtlige fortælleform, for at se om denne også kunne 
rumme interaktive strategier. Jeg har løbende afprøvet mine ideer på Børnekulturhus Århus 
(Guldhammer 2007) og på Vestjyske Fortællespor, en fortællefestival på herregården Nørre 
Vosborg8. Til festivalen 2007, havde jeg eksempelvis skabt dette oplæg til den interaktive 
historiefortælling:  

 

Den fattige stalddreng Jens er bedste venner med herremandens datter Birgitte. Men det 
forbyder Herremanden. Hvis man ser dem sammen, vil Jens ende i fangekælderen. Men en 
aften forsvinder Birgitte til stor sorg for alle på Nørre Vosborg. Jens beslutter sig for, at HAN 
vil finde Birgitte. Hvordan skal det gå Jens, hvad sker der på hans vej? Ja det er op til 
tilhørerne, de skal nemlig med fortælleren på jagt rundt i de magiske rum på Nørre Vosborg 
og være med til at finde ting og spor, som de sammen med historiefortælleren kan flette ind i 
historien. 

 
Der er ingen, hverken deltagerne eller historiefortælleren selv, der ved hvilken historie, der 
skal fortælles. Historien udvikles her og nu i samspil med deltagerne og der er grobund for et 
magisk møde mellem deltagerne og fortælleren, hvor man fuldfører hinandens sætninger. 
Som fortæller er det en stor udfordring, da historien skabes lige nu og her, beslutninger skal 
tages i situationen, idet der ikke er tid til at foretage fortælletekniske overvejelser. Hvis man 
som fortæller tør udsætte historien for et element af risiko, ved at lade deltagernes bud træde 
ind i historien, kan historien få et frisk pust ’udefra’. Fortælleren skal altså turde åbne op og 
lade deltagernes bud blive en del af historien, men samtidig er fortælleren også garant for, at 
historien hele tiden bliver i rammen, og ikke skifter genre eller hovedperson. Denne 
fortælleform vil jeg i dette speciale betegne som: improfortælling. 

 Improfortælling er altså en interaktiv fortælleform, der beror på andet og mere end det 
forhold, at tilhørerne med deres reaktioner altid påvirker fortællerens præstation.9 Konceptet i 
improfortælling er netop, at historien bliver improviseret frem ud fra deltagernes bud10 og valg, 
og kun rammen er fastlagt. Mit praktiske arbejdet med improfortælling har givet grobund for 
en lang række spørgsmål, bl.a. hvordan man kan skabe en historie der efter min smag er godt 
opbygget og med substans, når man improviserer den frem ud fra deltagernes ideer og input. 
Jeg ønsker at undersøge, beskrive og afdække improfortællingen med udgangspunkt i dette 
spørgsmål og derfor lyder min problemformulering således:  

                                                
7 Jeg har arbejde i 10 år som mundtlig historiefortæller, samt haft stiftede fortællervirksomhed se: 
www.fabelfabrikken.dk  
8 www.nrvosborg.dk 
9 Erika Fischer-Lichtes teori om feedbacksløjfen handler om, at alt hvad, der sker på scenen, påvirker dem, der 
sidder i salen, og ligeledes omvendt (2004:58) 
10 Bud er deltagernes udspil, indspark eller på anden måde aktive deltagen i fortællingens tilblivelse. Buddet er 
Improfortællingens mindste fortællingsmæssige enhed. Buddet må bringes til forhandling med fortælleren og skal 
accepteres.  
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Hvordan kan en mundtlig historiefortæller sørge for, at der i improfortælling er åbnet op for 
deltagerens bud på historiens gang, og samtidig være garant for, at deltagerne hører en 
historie, der er godt opbygget og med substans? 

 

1.1 Teoretisk Platform 
Problemformulering drejer sig om, hvordan man som fortæller kan arbejde med en 
fortælleform, som både sørger for at forløbet11 er interaktivt, og for at der bliver skabt en 
narrativ historie, således at der bliver en passende balance mellem interaktivitet og 
narrativitet. Da både narrativitet og interaktivitet er komplekse og omfangsrige begreber, vil 
jeg i mine beskrivelser kun fokusere på de væsentligste træk, ligesom jeg udvælger nogle 
optikker, gennem hvilke jeg vil anskue fænomenerne. Den narrativitet jeg efterstræber i 
improfortællingen kan defineres som en lineær, kausalitetsstyret og formålsbestemt struktur, 
jf. Marie-Laure Ryans beskrivelse af en fuldt ud narrativ historie, hvilket bliver fulgt op i 
afsnittet Narrativitet. Og den interaktivitet jeg er ude efter, kan ud fra Laurel defineres som en 
kommunikativ proces, hvor deltagerne får medbestemmelse for handlingen i et forløb, hvilket 
uddybes i afsnittet Interaktivitet.  Jeg vil i dette afsnit uddybe min problemformulering ved at 
afgrænse forholdet mellem narrativitet og interaktivitet. Til dette vil jeg hovedsageligt benytte 
Marie-Laure Ryans teorier om emnet, bl.a. fra bogen ”Narrative as Virtual Reality”, hvor 
særligt afsnittet ”Can Coherence Be Saved?”(2001) er interessant i forhold til at bruge et 
medie, der indeholder både narrativitet og interaktion. Men jeg finder også hendes artikel ”En 
definition af medier fra et narratologisk perspektiv”(2005) anvendelig, især til at beskrive de 
særlige træk ved henholdsvis narrativitet og interaktivitet. Uddybning af 
problemformuleringen, via Ryans teori vil konstituere en teoretisk platform, som vil være 
omdrejningspunkt for vider diskussion. Problemformuleringen rejser et spørgsmål om, 
hvordan det kan lade sig gøre at bevare den klassiske historiefortællings forcer og samtidig 
åbne op for interaktivitet. Dette spørgsmål leder videre til en omfattende diskussion, 
angående hvorvidt narrativitet og interaktivitet kan kombineres eller ej. Der er forskellige 
tilgange til denne diskussion, og jeg vil her kort præsentere tre forskellige tilgange. Den første 
vil jeg kalde ”kombination ikke muligt”, og indbefatter de forskere, der mener, at interaktivitet 
og kausal dramaturgi er modstridende termer. Niels Lehmann og Janek Szatkowski beskriver 
fx i essayet Theatrical Virtuality – Virtual Theatricality (2004), hvordan deres forsøg på at 
skabe en interaktiv setting, som afføder en kausal dramaturgi, slår fejl. De konkluderer 
derved, at man kun kan honorere den ene på bekostning af den anden. Den anden tilgang vil 
jeg kalde ”illuderet interaktion”. Den indbefatter bl.a. de spilforskere, der forsøger sig med at 
illudere interaktion ved at udtænke historier, der indeholder en masse valg, men hvor valgene 
fører i den samme generelle retning mod en slutning, der aldrig varierer. I computerspil er 
mange typiske førstepersonspillere (fx Tomb Raider) konstrueret i form af en overgribende 
struktur med en fortælling, som føres mod et forhåndsbestemt slutpunkt (Gladsø et alt 
2005:219). Den tredje tilgang, ”balance muligt”, omfatter de forskere, der mener, at der kan 
findes en ligevægt mellem interaktion og narrativitet. Ryan giver fx bud på, hvordan dette kan 
lade sig gøre.  

Interaktivitet og narrativitet er dog ikke umiddelbart to let forenelige størrelser. Når man 
forsøger at kombinere dem, opstår der problemer. Problemet opstår, fordi de karakteristika, 
der gør sig gældende for henholdsvis interaktive og narrative fremstillingsformer, er forskellige 
både på det strukturelle plan samt i forhold til modtagerens rolle i receptionen (Juul 1998). 

                                                
11 Forløbet betyder her en tidsbegrænset proces, som består af en kæde af sammenhængende aktiviteter, som 
samlet set fører til Improfortælling. 
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Jeg vil kort beskrive disse forskelle først på et strukturelt plan og derefter fra receptionens 
niveau. Beskrivelsen bliver hovedsageligt foretaget ud fra Ryans teorier (2005). 

Hvis jeg fortæller en på forhånd fastlagt narrativ historie for en flok tilhørere, vil jeg 
arbejde med den struktur, Ryan kalder for bestemt modi. Hun skriver: den bestemte modus 
specificerer teksten et tilstrækkeligt antal punkter på den narrative bane til at aftegne et 
nogenlunde afgrænset script. (2005:12). Derfor har den forberedte narrative historie en 
fastlagt struktur, m.a.o. er det en lukket form12. Interaktiv fortælling derimod muliggør 
hyperstrukturering af fremstillingen, en struktur, der er ikke-lineær, og hvor der ikke er én, 
men mange mulige relationer. Denne form for struktur kalder Ryan for ubestemt modi. Hun 
skriver: I den ubestemte modus er der kun specificeret et eller to punkter, og det er op til 
fortolkeren at forestille sig en (eller flere) af de virtuelle kurver, der krydser disse koordinater 
(2005:12f). Hvis man vil arbejde med en interaktiv fortælling, vil ansvaret for historiens 
tilblivelse ligge hos deltagerne, m.a.o. kan det anskues som en åben form.  

 

Narrativitet Interaktivitet 

Lukket Åben 

  
Figur 1viser forskellen mellem narrativitet og interaktivitet på det strukturelle plan 
 

På receptionens niveau gør Ryan forskellen klar ved at beskrive, hvordan narrativitet 
medfører immersion modsat interaktivitet, som medfører selvrefleksivitet. Interaktivitet og 
narrativitet er altså to forskellige måder at involvere recipienten på. Ryan skriver: Literary texts 
can thus be either self-reflexive or immersive, or they can alternate between these two 
stances through a game of in and out (2001:372). Ryan mener altså, at recipienten ikke kan 
opleve immersion og selvreflektion på samme tid. I stedet kan man involvere recipienten på 
en sådan måde, at denne skifter mellem en immersion- og selvrefleksivitet oplevelse. Ryan 
mener, at recipienten oplever de narrative strukturer som forførelse. Hun skriver: classic 
narrative structures are the most time-tasted recipe for keeping the user spellbound 
(2001:2443f). Tilhørerne til en historie bliver altså forført af de narrative strukturer og oplever 
immersion. Det, at recipienten lytter til en historie, beskriver Ryan som det ’receptive modi’: I 
den receptive modus spiller modtageren ingen aktiv rolle i de begivenheder, som fortællingen 
præsenterer.  Recipienten er altså passiv lyttende, mens vedkommende forestiller sig selv 
som et eksternt vidne (2005:12).  

Ved at benytte sig af interaktiv fortælling lader fortælleren recipienten træffe valg i 
forhold til den narrative udvikling. Valgmulighederne er bestemt af den interaktive ramme. 
Interaktiv fortælling henviser til Ryans beskrivelse af den participatoriske modi: I den 
participatoriske modus er plottet ikke fuldstændigt skrevet på forhånd. Recipienten bliver altså 
til en aktiv medfortæller (2005:12). 

                                                
12 Den italienske forfatter og sprogforskeren Umberto Eco (f. 1932) taler om, at tekster er enten lukkede 
eller åbne. En åben tekst er en tekst fuld af tomme pladser, således at læseren har frit valg på mange 
"fortolkningshylder". Den lukkede tekst er den, der forsøger at skabe en lydig læser i den forstand, at 
læseren loyalt fortolker teksten sådan som forfatteren/fortælleren lægger op til, at der skal fortolkes. 
(Eco 1979:7) 
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Figur 2 viser forskellen mellem interaktivitet og narrativitet på recipient niveauet 
 
Ud fra det foregående vil den første tilgang ”kombination ikke muligt” konkludere, at den 
narrative fremstillingsform med dens lineære forløb, styring og forførelse gør det umuligt at 
anvende interaktivitet, uden at fortællingen som fortælling nedbrydes. Som Ryan skriver The 
potential of a network to generate well-formed stories for every traversal is inversely 
proportional to its degree of connectivity (2001:256f). Derfor bliver løsningen ofte, at der 
anvendes andre dramaturgier end den dramatiske narrative form. Den simultane dramaturgi 
er fx opbygget over autonome scener, der hver især fortæller sin egen historie, men som ikke 
fører over i de andre scener. Dermed er det en dramaturgi som er lettere at forene med såvel 
hyperstruktur som interaktivitet (Sandvik 2005:2). Hvis man udskifter den dramatiske narrative 
form, vil man miste de narrative egenskaber. Det vil være et farvel til den fremadskridende 
dynamik, til forførelsen og indlevelsen,

 
fordi der ikke er nogen gennemgående hovedperson, 

modtageren kan identificere sig med, eller handling, som man kan indleve sig i (Semey 
2000:175).  

Den tredje tilgang ”balance muligt”, som Ryan er fortaler for, vil påstå, at det er muligt at 
kombinere interaktivitet og narrativitet. Denne holdning grunder i, at de to former ikke 
beskriver mediets forskellighed, men hvordan recipienten er aktiv deltagende ved begge typer 
blot på to forskellige niveauer. Den interaktive fortælling er emergent på den måde, at den 
opstår som et resultat af deltagernes bud og valg. Den narrative fortælling er progressiv og 
lineær, og hvor lineariteten her er et produkt af receptionen. Så Ryan mener ikke, at disse to 
måder at involvere recipienten på er umulig af forene i et forløb. De kan bare ikke finde sted 
på en og samme tid.  

I improfortælling brydes narrativiteten og derved immersionen ved at åbne op for 
interaktionen, men konceptet er samtidig, at fortælleren skal få deltageren13 til at komme med 
bud og valg på historiens gang, og derved skabes narrativitet via interaktion. M.a.o. bevæger 
deltagerne sig mellem at være bevidst om, at de skaber en historie (interaktivitet), og at 
indleve sig i en fortalt historie (narrativitet). For at det kan lade sig gøre skal fortælleren 
coache deltagerne til at bevæge sig ind og ud af interaktivitet og narrativitet (game of in and 
out), og dette arbejde er en balancegang. Balancegangen vil jeg kort anskue fra to niveauer, 
henholdsvis fra recipientens synsvinkel (tilhører/medfortæller) og fra fortællerens 
(fortæller/coacher).  

Recipienten: For at deltagerne skal have en oplevelse af interaktivfortælling, skal 
historien være så åben, at de kan påvirke den. Deltagerne skal derved have mulighed for at 
udfylde de tomme pladser14 i historien. Deltagerne skal føle sig udfordrede som fortællere og 

                                                
13 Deltager er betegnelsen for recipienter, som både fungerer som tilhørere og medfortællere, og er altså 
betegnelsen for de recipienter, som er med til Improfortælling 
14 Tomme Pladser: Wolfgang Iser arbejder med receptionsteori om det grundlæggende forhold mellem 
tekst og læser. Og her anskuer han den litterære tekst som en ramme omkring en række 
"Unbestimmtheitsstellen" på dansk "tomme pladser", som læseren udfylder ved undervejs at bruge sin 
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føle ejerskab for historien (participatorisk modus). Samtidig er det ikke alle bud, der bliver 
forhandlet og indsat på de tomme pladser, men kun dem der har deres berettigelse i forhold til 
den narrative ramme. Niels Lehmann skriver:  
 
ønsket om at gøre værket så åbent som muligt for recipienten kommer meget let til at skygge 
for det forhold, at det ikke er alt, det er interessant at interagere med. Først den æstetisk 
tilfredsstillende lukning af mulighedsrummet for, hvilke (inter)aktive handlinger fra 
recipientens side der er mulige, gør et interaktivt værk fascinerende (Lehmann 2002:10f). 
 
Det er altså vigtigt for deltagerne, at de har nogle opsatte rammer. Hvis alt er muligt, vil det 
miste sin betydning, og det vil i værste fald medføre, at deltagerne mister lysten til at 
interagere. Recipienten har umådelig betydning for et interaktivt fortælleforløb. Hvis 
deltagerne overskrider sig ud over rammen, dvs. de opstillede spilleregler, så vil de komme til 
at ødelægge forløbet. Samtidig er der et problem, hvis de nægter at interagere, for så er der 
ikke meget ved en fortælling, der er bygget op om deltageraktivering. (Lehmann 2007). M.a.o. 
er det vigtigt, at recipienten er en aktiv deltager i forløbet, og her har historien en afgørende 
faktor, for som Ryan har påpeget, så opnår deltagerne immersion ved at lytte til en narrativ 
historie (recipatorisk modus), og hvis deltagerne bliver forført af historien, får de også lyst til 
at interagere med den (percipatorisk modus). Det er fortælleren, der er ansvarlig for at skabe en 
forførende historie.  

Fortælleren: Fortælleren skal styre forløbet, dvs. lukke tilpas meget, så der bliver en 
historie, som fanger deltagerne (bestemt modi). Samtidig skal fortælleren åbne så meget, at 
der bliver skabt tomme pladser (ubestemt modi) eller uforhandlet potentiale, som Ida Krøgholt 
kalder det. Ryan skriver: The implementation of a dramatic narrative in an interactive 
environment requires a delicate coordination of the user’s actions whit the goal of the system 
(2001:246). Det er altså fortællerens opgave at koordinere deltagernes bud, så der bliver 
skabt en historie, bl.a. ved at styre, hvornår der lukkes, og hvornår det er åbnes for 
interaktion. Er navigationen fuldstændig fri og overladt til deltagerne, kommer der næppe en 
fortælling ud af det. Janek Szatkowski påpeger, at for åbne rammer gør, at deltagerne skal 
bruge meget energi på at forhandle sig frem til rammer. Meget af fortællerens arbejde består 
derved i at sætte nogle klare rammer for deltagerne, Szatkowski skriver endvidere Vi ved, at 
rammer giver frihed, rammer kan være for stramme eller for løse, men rammer skal der til. 
(2006:163). I et forløb med interaktivitet og narrativitet, er det altså fortælleren, der skal sørge 
for den rette balancegang. Det sker både i forbindelse ved rammesætningen og i 
forhandlingssituationen.  
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fantasi, indlevelsesevne og forhåndsviden. Wolfgang Iser skriver: "læseren er således, gennem sin 
aktive læsning, med til at skabe meningsfylden i værket” (Olsen og Kelstrup 1981). 
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historien –  Bestemt Tomme pladser – Ubestemt 
Figur 3 Forskellen mellem narrativitet og interaktivitet (fig. 1 og 2 sammensat) 
 

I dette speciale vil jeg undersøge den tredje tilgang, ”Balancegang muligt”. Hvordan er det 
muligt at implementere interaktivitet i en narrativ fortælleform? Jeg vil derfor undersøge, 
hvordan man som fortæller kan finde balance mellem at fortælle i bestemt og ubestemt modi, 
og undersøge hvordan et forløb, der involverer deltagerne på en ’receptiv modi’ og 
’participatorisk modi” kan finde sted. Jeg vil undersøge, hvordan rammesætningen og 
forhandlingssituationen kommer til udtryk, og hvordan det ligeledes påvirker balancegangen. 
Balancen kan imidlertid findes på forskellige måder og med anvendelse af forskellige greb. I 
dette speciale vil jeg hovedsageligt undersøge balancegangen i min egen praksis med en 
interaktiv mundtlig fortælleform.  

   

1.2 Opgavens opbygning  
Opgaven blev indledt med at udfolde problemstillingen via Ryans teorier om narrativitet og 
interaktivitet. I dette afsnit vil jeg beskrive, hvordan opgaven er struktureret. Efter en 
gennemgang af opgavens struktur og metode ønsker jeg at præcisere mundtlig 
historiefortælling. Denne præcision, mener jeg, er nødvendig, fordi improfortælling tager afsæt 
i mundtlig historiefortælling, og samtidig har jeg erfaret, at kendskabet til denne form ikke kan 
forudsættes. Afsnittet om mundtlig historiefortælling starter med at redegøre for brugen af 
begrebet narrativitet, dette gøres via Ryans teori. Derefter vil jeg kort komme ind på 
betegnelsen ’Den narrative vending’, som er et udtryk for narrativitetens indpas i mange 
teorier og arbejdsformer. Jerome Bruner15 arbejder fx med narrativ psykologi inden for en 
konstruktivistisk retning, og han mener, at den historicitet, der er knyttet til mennesker, 
opfattes som 'essentielle' kendetegn ved menneske- og samfundslivet. Fokusset på 
narrativitet og menneskets narrative egenskaber er bl.a. årsagen til, at mundtlig 
historiefortælling har fået sin genrejsning i vores tid. Efter denne overordnede beskrivelse af 
historiefortælling vil jeg skildre mundtlig historiefortælling som en selvstændig kunstform, for 
at demonstrere, hvad der er dens særlige mekanismer. Derefter kan jeg komme med de 
første beskrivelser af specialets undersøgelsesobjekt ’improfortællingen’. Denne første 
beskrivelse er baseret på mundtlig fortælling og praktisk erfaring med formen.  

Specialet vil undersøge, hvordan improfortælling implementeret interaktivitet i sin 
narrative ramme. Denne undersøgelse vil hovedsageligt tage udgangspunkt i en 
procesanalyse af et improfortællingsforløb, som blev afviklet og filmet den 16. april 2008 på 
herregården Nørre Vosborg. Formålet er, at belyse forholdet mellem interaktivitet og 
narrativitet ud fra en konkret praksis. Der indledes med et afsnit, hvor jeg præsenterer 
forskellige teoretiske analyseværktøjer, som senere bliver benyttet til at analysere narrativitet 
og interaktivitet i forhold til det konkrete improfortællingsforløb. Derefter følger selve 
procesanalysen. Den historie, der blev skabt i det konkrete improfortællingsforløb, vil blive 
analyseret som et afrundet værk med udgangspunkt i traditionelle dramaturgiske og 
narratologiske modeller og teorier. Da improfortælling er en interaktiv form, bliver 
værkbegrebet kompliceret. Deltagernes medindflydelse gør nemlig, at værket ikke er endeligt. 
Skabelsen af værket får derved en grad af tilfældighed. Derfor kan værkformen i 
improfortælling sammenlignes, med det som Umberto Eco betegner, som det ’åbne værk’ 
eller ’værker i bevægelse’ (1995). Værker i bevægelse består ikke i et lukket system og i en 
entydigt organiseret form, men repræsenterer muligheder for forskellige organiseringer, der er 
                                                
15 Amerikansk psykolog (f.1915). Da han var ca. 80 år udgav han sit credo med samling af et livs forskning i 
tænkning og erfaringsdannelse.  Bogen hedder Uddannelseskulturen og udkom på dansk i 1998. Bruner 
argumenterer i sin bog for en narrativ pædagogik. 
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overladt til deltagerens initiativ. De fremstår derved som ”åbne” værker, der fuldendes af 
deltagerne netop i det øjeblik, hvor de finder sted (Sandvik 2008).  

Efter at have analyseret historien eller værket vil jeg anskue forløbet i et 
kommunikationsperspektiv, altså vil jeg undersøge, hvordan historien blev til i samarbejde 
med deltagerne, og hvornår fortælleren åbner eller lukker for deltagelse. Denne analyse 
foretages ud fra Brenda Laurels interaktivitetsparametre. Procesanalysen bliver afsluttet med 
en undersøgelse af, hvordan improfortællingsforløbet bliver rammesat af fiktionskontrakten, 
og hvordan denne opretholdes undervejs i forløbet.   

For at samle op på min analyse af et konkret projekt ønsker jeg at anskue 
improfortælling i et systemteoretisk perspektiv, bl.a. via den tyske sociolog Niklas Luhmann, 
samt Janick Satkowskis model af et funktionssystem. Grundideen er, at ethvert system bliver 
til ved, at der sættes en bestemt distinktion. Når man vil udpege eller bestemme noget synes 
det nemlig uomgængeligt, at man samtidig sætter en forskel. Jeg vil undersøge, hvordan 
denne forskel er tegnet i improfortælling. 

Efter at have analyseret improfortælling ud fra et konstruktivistisk perspektiv vil jeg 
vende tilbage til, hvordan balancen mellem interaktivitet og narrativitet tegner sig i 
improfortælling. Lever improfortælling op til den tredje tilgang ”balance muligt” ved at arbejde 
med a game of in and out, som Ryan argumenterer for, eller arbejder jeg med helt andre 
strategier? Her vil jeg komme ind på elementerne indlevelse og nærvær for at diskutere, 
hvornår deltagerne kan opleve dette i improfortælling, samt for at klargøre, hvordan 
fortælleren kan skabe nærværsvirkninger.   

Efter min konklusion vil jeg afslutte med en appendiks, som vil være en form for praktisk 
perspektivering. Jeg vil først skabe en guideline for fortælleren, som forholder sig til 
forberedelse og udførsel af improfortælling. Derefter vil jeg kort komme ind på den 
pædagogiske baggrund, samt de af tidens tendenser, som er relevante i forhold til 
improfortælling.  

 

1.3 Metodiske overvejelser   

Jeg vil her redegøre for de metodiske tilgange til undersøgelsen af problemstillingen. 
Indledningsvis vil jeg kort beskrive mit valg af teori, og begrunde hvorfor jeg har taget disse 
valg. I forhold til at analysere historien benytter jeg velkendte og gennemprøvede 
dramaturgiske og narratologiske værktøjer. Modellerne er valgt ud fra, hvad der passer bedst  

 

til den historie, der skabes, men også hvilke modeller, jeg synes er anvendelige og relevante i 
forhold til at skabe et godt opbyggeligt eventyr. I forhold til at undersøge interaktivitet har jeg 
set mig nødsaget til at finde teorier uden for mit felt og har her fundet teorier inden for 
computerspils-verdenen anvendelige. Den teoretiske platform har taget udgangspunkt i 
Ryans beskrivelse af interaktivitet og narrativitet. Hun arbejder hovedsageligt med, hvordan 
VR16 kan indeholde narrative historier. Med en narrativ historie mener hun en godt opbygget 
historie, ud fra Aristoteles poetik, altså en progressiv lineær historie. Brenda Laurel har i 
bogen ”Computer as Theater” forsøgt at beskrive interaktivitet ved at anvende teateret som 
metafor og forklaringsmodel (Laurel 1991). Hendes definition af interaktivitetsbegrebet er 

                                                
16 Virtual reality (VR) er en teknologi, som giver deltageren mulighed for at interagere med e computer 
simulerede miljø.  
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baseret på computerens interface17. Formålet for Laurel er ikke alene af teoretisk men også af 
praktisk art, idet hun ønsker at udvikle et grundlag for at skabe bedre interaktionsformer 
mellem computeren og deltageren. Selv om Laurels parametre oprindeligt er udtænkt til en 
computerstyret dramaturgi, mener jeg også de vil være anvendelige i forbindelse med at 
vurdere, hvordan interaktiviteten kommer til udtryk i et improfortællingsforløb. Dette 
begrundes bl.a. ved, at andre med fordel har gjort brug af Laurels parametre til lignende 
undersøgelser, fx har Ninna Riss benyttede interaktivitetsparametrene i forbindelse med live 
rollespil (2006). Jeg benytter altså både Laurel og Ryan, som begge arbejder med 
udgangspunkt i computerspilteori. Begge er de dog søgende og interesserede i, hvordan et 
interaktivt medie kan rumme narrativitet. Laurel undersøger teatrets narrative univers i sin 
beskrivelse af interaktivitet, og Ryan er interesseret i narrativiteten, og dens evne til at skabe 
indlevelse, og hvordan dette kan implementeres i VR. De undersøger dermed det samme felt, 
nemlig hvordan interaktivitet og narrativitet kan arbejde sammen, og det gør deres teorier 
relevante i forhold til dette speciale.  

Min forståelse af narrativitet samt teorien angående systemteorien kommer fra en 
konstruktivistisk videnskabelig retning. Denne teori mener, at verden er for komplekst til, at 
man kan finde en endegyldig sandhed, derved kan man se menneskets erkendelse og viden 
som en fortolkning. Denne opfattelse skærper Bruner i et epistomologisk grundsyn, der 
siger [..] what we call the world is a product of some mind whose symbolic procedures 
construct the world (1986:95). Inden for konstruktivisme er der forskellige forståelser af 
menneskets narrative  

egenskaber. Gergen mener fx, at den narrative evne udelukkende er kulturelt betinget. I 
denne forståelse ses alt som en menneskelig konstruktion. Den historiske, sociale virkelighed 
ser ud, som det enkelte individ har fortolket det. Sproget tillægges en enorm betydning, hvor 
viden, identitet og i yderste konsekvens verden bliver til i form af sproglige konstruktioner. 
Eftersom der intet objektivt ligger til grund for vores erkendelse, er der tale om en 
antirealistisk og relativistisk position (Collin 2005:266ff). Bruner mener modsat, at menneskets 
narrative egenskab er medfødt, og er grundlæggende for at kunne strukturere oplevelser, 
erkendelser og tænkning. På den måde er det muligt at opnå en nogenlunde realistisk 
erkendelse af, hvordan den historiske, sociale virkelighed ser ud via det narrative 
(Bruner1996:147).  

Jeg vil ikke udelukke den biologiske eller kulturelle forståelse af menneskets narrative 
egenskaber18. Men hvis det passer vi har en ’historisk natur’, så vil modtageren altid forsøge 
at konstruere et narrativt forløb, selv når vedkommende præsenteres for en form, der ikke i 
sin struktur er narrativ, jf. Ryans beskrivelse af, at recipienten altid vil lineariteten (se afsnittet 
Teoretisk Platform). Dette er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at vi altid har en fortælling, 
eller at det fremstillede opleves som en fortælling, det kræver mere end blot linearitet, hvilket 
tydeliggøres via Ryans definition af narrativitet. Men hvis man, som jeg, tror, at narrativiteten 
også er biologisk betinget, betyder det, at en narrativ fremstilling er mulig – også i et 
interaktivt medie.  

                                                
17 Den kontaktflade, som er betegnelsen for computerens kommunikationsdel i f. eks. åbningsmenuen i Windows 
18 Bruner er heller ikke enentydig. Han mener, at man bliver nødt til at styrke børns færdigheder i at 
opbygge og forstå fortællinger. På den måde hjælper man dem med at skabe en identitet, der passer til 
kulturen (Bruner 1996:40ff).  
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En anden konstruktivistisk retning er den operative konstruktivistiske erkendelsesteori19, 
som bl.a. er udviklet af den tyske sociolog Niklas Luhmann (1927-1998). Den har fået dette 
navn, fordi erkendelse her betragtes som en operation, nemlig den operation at markere en 
forskel: En forskel mellem det, man ønsker at rette opmærksomheden mod, og alt andet. Fx 
forskellen mellem system- og omverden. Luhmann systembegreb, beskriver på et strukturelt-
funktionelt grundlag hele verden. Dvs. at man kan analysere alle improfortællingens 
elementer via systemteorien, men for at bevare fokus på problemstillingen; altså hvordan 
improfortælling som et delsystem af mundtligfortælling kan åbne op for interaktionen, har jeg 
valgt at begrænse brugen af Luhmann til at være en opsamling af min egen procesanalyse. 
Denne opsamling vil bl.a. foregå ved at undersøge systemteoretisk på de strukturer, der gør 
sig gældende i et improfortællingsforløb. Som en form for læseguide, i forhold til Luhmanns 
teorier har jeg benyttet Kneer og Nassehis Niklas Luhmann - introduktion til teorien om 
Sociale Systemer, og Jens Rasmussen, Radikal og operativ konstruktivisme. Disse tekster 
har banet vejen til forståelse af Luhmanns teorier, samt hans hovedværk ”Sociale Systemer” 
fra 1984. Derudover tager jeg også udgangspunkt i Janek Szatkowskis model og beskrivelse 
af et funktionssystem,(2005: 47) som han netop har udviklet med udgangspunkt i Luhmanns 
teori.  

 

Her vil jeg redegøre for min empiri, og hvordan den bliver brugt i specialet. 
Omdrejningspunktet i mit speciale er en procesanalyse, da jeg ønsker en konkret 
forståelsesramme i forhold til problemstilling med at implementere interaktivitet i en narrativ 
ramme. Jeg vil kortlægge, hvordan improfortælling fungerer i praksis og beskrive dette som et 
forløb. Det giver visse udfordringer at analysere min egen praksis, fordi undersøgelse af 
improfortælling aldrig vil blive objektivt og upåvirket af mig selv, da jeg vil tage ubevidste valg, 
som påvirker undersøgelsen og dens resultater. Ved at benytte en arbejdsform, hvor jeg er 
deltagende observatør, får jeg skabt en fortolkningsmæssig kompleksitet (Krogstrup og 
Kristiansen 2002: 52ff). Samtidig arbejder jeg ikke kun som deltagende observatør, men er en 
del af systemet improfortælling i og med, at jeg været med til at skabe formen. Dette forøger 
kompleksiteten yderligere. Men formålet med analysere improfortælling er netop at træde ud 
af dette system, se gennem en analytisk optik og på den måde forholde sig objektivt til 
formen, hvilket Luhmann beskriver som 2.orden iagttagelse. Fordelen ved at analysere 
improfortælling fra førstehåndsobservation er, at problemfeltet handler om, hvordan man som 
fortæller kan åbne en narrativ ramme op for interaktivitet, og stadig bibeholde de narrative 
egenskaber. Ved at analysere ud fra et førstehåndsperspektiv, kan jeg eksemplificere mange 
forskellige typer problemer og handlinger, som man oplever som fortæller, og som vil være 
svært at få kendskab til gennem en anden fortæller altså andenhåndsperspektiv.  

 

For at imødekomme den akademiske usikkerhed, der er ved at iagttage egen praksis, 
har jeg allieret mig med andre, som arbejder med lignende fænomener bl.a. rollespil og 
hatteteater. Samtidig anvender jeg teorier, der arbejder med lignende problemstilling, fx fra 
computerspil, dramapædagogik og rollespil. Jeg er ligeledes bevidst om, at mine resultater 
ikke kan udtale sig overordnet om forholdet mellem interaktivitet og narrativitet. Resultatet kan 
dog enten svække eller styrke teorien om, at narrativitet og interaktivitet kan forenes. 

                                                
19 Jean Piaget er en schweizisk psykolog, (1896-1980), som regnes for at være far til den erkendelses-
teoretiske konstruktivisme. Hans grundantagelse er at iagttagelse af verden ikke er mulig, med mindre 
vi antager, at den der iagttager, allerede har dannet sig nogle strukturer som det nye kan forbindes med. 
(Rasmussen 1998:120). 
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Personligt ønsker jeg også at opnå nogle erfaringer med at analysere egen praksis, da jeg 
mener, dette er en vigtig erfaring og egenskab at have med sig efter sit studie, for på den 
måde at kunne blive ved med at arbejde reflekteret med sit virke som historiefortæller og 
teaterlærer. Altså ønsker jeg at opnå kompetence i 2.ordens iagttagelse. 
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2. Historiefortælling  
Da specialet handler om, hvordan man som fortæller kan åbne den traditionelle mundtlige 
historiefortælling op for interaktivitet og samtidig bibeholde nogle af dens forcer, vil jeg 
præcisere, hvad jeg mener med historiefortælling, og hvad jeg mener, er dens forcer. Jeg vil 
starte med at præcisere begrebet narrativitet ud fra Ryans beskrivelse. Jeg vil kort komme ind 
på, hvordan det narrative har vundet indpas på mange områder, og hvorfor jeg finder det 
interessant som pædagogisk redskab. Mundtlig historiefortælling er et medie, som indeholder 
narrativitet, og jeg vil i dette afsnit beskrive de særlige mekanismer, som her gør sig 
gældende, både fra fortæller og tilhører perspektiv. Dette vil hovedsageligt blive ud fra Lene 
Broks bog om fortællekunsten: ”Fortæl fortæl”, folkemindesamleren Evald Tang Kristensen, 
samt mine egne erfaringer som historiefortæller. Afsnittet vil afslutte med en kort beskrivelse 
af specialets undersøgelsesobjekt ’improfortælling’.  

 

2.1 Narrativitet 
Begrebet narrativitet betyder fortællinger i alle former - eller som begreb - måske snarere 
den almene struktur, der er fælles for alle slags fortællinger. De kan være mundtlige eller 
skriftlige. Ryan beskriver narrativitet som: a timeless and universal cognitive model by which 
we make sense of temporal existence and human action. Derfor mener hun, at narrativitet 
kræver en vis semantisk form og dens realisation er et spørgsmål om grader. Hun mener fx, at 
narrativitet både består af sjuzhet på den ene side og fabula på den anden20. Sjuzhet er den måde 
historien bliver fortalt på, og det kan komme til udtryk på mange forskellige måder, fx i mundtlig 
historiefortælling. Fabula er et bredt begreb, og dette inddeler Ryan i tre niveauer. 1) Narrativ 
repræsentation består af en verden situeret i tid, beboet af individer. 2) Verden gennemgår 
nogle tilstandsforandringer, der er forårsaget af usædvanlige begivenheder. 3) de fysiske 
begivenheder skal være knyttet til årsagsforhold, samt associeres med mentale tilstande og 
begivenheder. Dette giver begivenhederne sammenhæng, motivation, afslutning og 
forståelighed og forvandler dem til et plot. Hver af de ovennævnte betingelser forudsætter den 
foregående. Hvis historien kun opfylder punkt 1, er det ikke-narrative historie, hvis den 
opfylder punkt 1 og 2 er det lettere narrative historier, og hvis den opfylder alle tre betingelser, 
er det en fuldt ud narrativ historie, som kan referere til de aristoteliske principper. Men 
individuelle narrative historier lægger varierende vægt på forskellige betingelser, fx vil 
eventyrgenren lægge fokus på kravet om handling og tilstandsforandringer, der udgør den 
anden betingelse (Ryan 2005:7). Som jeg skriver i foregående afsnit, så er min brug af 
begrebet narrativitet inspireret af Ryans beskrivelse af den fuldt ud narrative historie.  

 

2.1.1. Den narrative vending 

Forståelsen af det narrative som en kognitiv meningsskabende model har vundet indpas 
overalt både i forhold til de sociale og humane videnskaber, men også udenfor den 

                                                
20 Fabula og sjuzhet: De russiske formalisters begrebspar fabula og sjuzhet er betegnelsen mellem 
udsagn og udsigelse, plot og story. Fabula er betegnelsen for den tidslige, rumlige og kausale relation 
mellem de begivenheder, der fortælles om; det, der ’i virkeligheden’ skete, mens sjuzhet betegner den 
måde, begivenhederne fremstilles på i den konkrete fortælling (Victor 1965: 240f). Ryan bruger ikke 
disse begreber, men benytter i stedet discourse/story, for at få større helhed har jeg valgt at overføre 
det til fabula og sjuzhet.  
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videnskabelige arena, bl.a. i erhvervslivet (Thonsfaard 1998:15ff). Denne særlige interesse 
har bevirket, at man ligefrem taler om ’den narrative vending’ (Karpatschof & Prætorius 
1996:5). Det narrative har i stigende grad fået fokus som en positiv kategori, der har stor 
værdi i forhold til at opnå erkendelse og indsigt. Bordwell skriver (1997:89): Perhaps narrative 
is a fundamental way that humans make sense of the world.

 
At fortællingen kan fungere som 

meningsskabende instrument, hænger sammen med de kausalrelationer, fortællingen er 
bygget op over: Den overordnede mening i alle fortællinger er således, at tingene hænger 
sammen, at begivenheder ikke er vilkårlige, men har en årsag jf. Ryans beskrivelse af det 
narrative. 

Denne forøgede interesse på det narrative har ligeledes sat fokus på mundtlig 
historiefortælling, som har opnået stor fremgang, og manifesteret sig som en selvstændig 
kunstform, ligesom den også er begyndt at udbrede sig til institutioner for børn (Brok 
2005:11). Det er min holdning, at mundtlig fortælling er særlig oplagt at bruge som 
pædagogisk redskab. For det første kan fortællinger videregive narrative modeller af 
virkeligheden som er med til at skabe mening i forhold til en mere og mere kompleks 
omverden. Samtidig mener jeg, at de erhvervede narrative modeller kan buges til at 
strukturere et nogenlunde stabilt selv. Hvis man bruger historiefortælling som pædagogisk 
redskab, mener jeg, at man skal være opmærksom på balancen mellem at fortælle for 
tilhørerne og lade dem fortælle (fortælle af). På den ene side kan individet kun skabes på 
baggrund af en platform bestående af et kulturelt fællesskab og narrative kompetencer 
(Bruner 1996:42). Platformen er nødvendig for at kunne strukturere sin livsfortælling og 
derigennem skabe en fornemmelse for autonomi. Men samtidig kan platformen komme til at 
virke individualitetsudslettende og moraliserende, da nogle af kulturens fortællinger kan virke 
undertrykkende på individualiteten (Christensen 2001:83). Jeg mener hverken, vi er i stand til 
at leve uden den fælles platform med den fælles kulturelle historie, eller evnen til at fortælle 
vores egen livshistorie og derved opnå autonomi. Historiefortælling kan netop bruges som et 
pædagogisk redskab til at styrke begge måder at arbejde med narrativitet på, eller til at 
genoprette balancegangen mellem dem. Det er også derfor, jeg mener, at mundtlig fortælling 
har sin berettigelse i en mere og mere kompleks verden, og det er grunden til min stadig 
stigende interesse for denne form.  

 

2.2 Mundtlig historiefortælling  

Narrativer er strukturer21 som ved at blive transformeret gennem et medie kan komme til 
udtryk. Mediet er derved et transportmiddel, og dette transportmiddel øver stor indflydelse på, 
hvordan de narrative strukturer kommer til udtryk. Derfor vil jeg beskrive den mundtlige 
historiefortællings karakteristika, da den som medie bliver et transportmiddel af narrative 
strukturer. Begrebet mundtlig historiefortælling henviser til en konkret form, hvor man enten 
beretter sin fortælling eller lytter til andre, der beretter deres. Den fortælleform, som jeg 
refererer til her i opgaven, er den traditionelle form, hvor man ikke benytter rekvisitter eller 
dekorationer. En historiefortæller formidler en historie (fabula), med ord, kropsholdning, 
bevægelser, gestus, stemmeføring, skiftende ansigtsudtryk osv. (sjuzhet). Samtidig har 
mundtlig historiefortælling generelt en meget kort form i forhold til andre medier som fx 
teater, da al unødig beskrivelse er skåret væk fra historien.  
 

                                                
21 Historiens mulighed for at overføres fra et medie til et andet er den stærkeste argumentet for, at 
fortællinger virkelig er strukturer (Seymour Chatman 1978:19ff). 
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2.2.1 Mundtligheden  

Mundtligheden er det væsentlige i historiefortælling, da dette også betegner det direkte møde 
med tilhørerne. Når mennesker er sammen om historiefortælling, indgår fortæller og lyttere i 
en sammenhæng, der er kendetegnet ved menneskelig kontakt og et nærvær. (Lene Brok 
2006:35.) Fortællingens rum muliggør øjeblikke af væren. Fra tidernes morgen har 
mundtligheden været den fremherskende kommunikationsform. Skriftsproget kom til senere, 
men først da Gutenberg i midten af 1400-tallet, opfandt bogtrykkerkunsten, kunne fortællinger 
læses af den enkelte. Og som tiden gik, fik skriftsproget forrang over den mundtlige 
fortællings mere erfaringsbaserede sprog. (Brok 2005:50f) 

For at bevare den mundtlige fortælling iværksatte Svend Grundtvig i 1854, med støtte fra 
faderen, N.F.S. Grundtvig, en storstilet skriftlig indsamling af bl.a. eventyr fra den mundtlige 
tradition. Derudover kan Evald Tang Kristensen nævnes som en af de mest effektive 
folkemindesamlere. I 1895 drog han ud på den jyske hede for at nedskrive de historier, der 
stadig forekom i folkemunde på dette tidspunkt. Men skriftsproget har sine begrænsninger, 
når det gælder nedskrivning af den mundtlige fortælling. Indholdet kan nok gjengives, men 
Formen maatte nødig skilles derfra, som Evald Tang Kristensen udtrykker det (1884 VII, p. 
VI). Ved 'formen' i en mundtlig fortælling forstår han, at fortælleren: lægger noget af sit eget 
med ind deri, ja, endog fortæller med Kroppen og altid ledsager sit Foredrag med levende 
Minespil. Dette kan nu ikke gjengives paa Tryk, ja, næppe nok efterlignes af en anden 
Fortæller, saa det må vi lade ligge (ibid.). Evald Tang Kristensen gør det dermed klart, at det, 
der er specielt ved den mundtlige historiefortælling, er ikke kun fabulaen men også sjuzehen, 
da historien bliver personlig fortolket og kropslig levendegjort gennem fortælleren.  

Fortællerens udtryksmiddel er dermed stemmen og kroppen. Fortælleren skal sørge for at 
afpasse stemmestyrken til det konkrete sted og efter handlingen, desuden skal fortælleren 
tale klart og tydeligt. Kroppens udtryksmiddel er: øjnene, som udtrykker følelser og er i stand 
til at styre deltagernes opmærksomhed; det er mimik, som forstærker ordnes virkning; det er 
gestik, som er med til at skabe billeder hos tilhørerne; og det er selve kroppen, som kan vise 
konkrete handlinger, erstatte ord, og skabe fysisk energi (Flensborg & Thonsgaard 2003:231). 

 
2.2.2 Fortælleren 

Som oplevelsesform har fortællingen meget tilfælles med teatret i det den bevidst etablerer en 
anden form for tid og rytme i rummet, et univers, som ligger uden for det dagligdags, og som 
påvirker publikum følelsesmæssigt. Men hvor skuespilleren i teatret er pakket ind i den 
teatrale illusion, står fortælleren anderledes nøgen overfor sine tilhørere og hæfter i mere 
vidtgående forstand for den fiktion, der kanaliseres gennem hende. Det er bl.a. fordi en 
fortæller selv vælger sit materiale, skaber sin egen historie og selv sammensætter sit 
repertoire. De ord, der kommer ud af fortællerens mund, er i høj grad formet af fortællerens 
personlighed og kan ikke uden videre overtages af andre. Det er modsat teater, hvor 
udtrykket oftest er formet i samspil med en dramatiker, en instruktør og en skuespiller. Det 
væsentlige træk ved mundtlig fortælling er netop, at fortælleren fremtræder som sig selv. 
Derfor er det også vigtigt, at fortælleren aldrig mister den personlige fortæller. Dog kan 
vedkommende etablere roller og gestalte dem kropsligt og stemmemæssigt i selve 
fortællingen. Som vist i afsnittet Mundtligheden er det kropslige udtryk netop vigtig i mundtlig 
fortælling. Men en fortæller skal altid have en direkte kontakt med sine tilhørere. Denne 
kontakt gør, at man kan se, hvordan fortællingen virker på dem, og man kan justere sin 
fortællemåde efter reaktionerne, da man netop selv administrerer forløbet. Dette giver også 
mulighed for at improvisere, skabe pludselig indfald affødt af tilhørerreaktion, eller ændre 
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programmet, hvis forholdet kræver det. En fortæller arbejder altså med en bestemt modi, og 
har altid den dramaturgiske kontrol. 

 

2.2.3 Tilhøreren  

Den almindelige mundtlige historiefortælling arbejder mest med det ’receptive modi’, men som 
jeg har skrevet, så er formen så fleksibel, at fortælleren kan lade sig påvirke af tilhørerne. 
Selve historien lever kun i sit møde med tilhørerne, da selve fortællingens mening, selve det, 
at ordene og bevægelserne opleves som en fortælling og ikke blot som ord og bevægelser i 
en vilkårlig rækkefølge, opstår som følge af modtagerens aktive reception af fortællingen (se 
afsnittet Teoretisk Platform). Som tilhører til en mundtlig fortælling skal man konstruere 
fortællingens bagvedliggende fabula på baggrund af shjuzhet for at den giver mening. (Dorte 
Futtrup 2000:100ff:) 

  

Vi sætter den indre narrativitet i gang, når vi hører noget. Så digter vi selv med og udfylder de 
tomme pladser. Det er al det, som ikke bliver sagt eller står mellem linjerne, bl.a. åndedræt, 
pause, rytme, betoning og nonverbale udtryk. Vi danner billeder, bruger vore øvrige sanser, 
laver medfortælling og skaber derved forståelse. 

 

De tomme pladser findes altså i relationen mellem sjuzhet og fabula. På den måde kan man 
sige, at tilhøreren bliver nødt til at være medskabende for at få en sammenhængende historie 
ud af det. Men selv om historien først bliver til ved tilhørerens indlevelse, så er den mundtlige 
historiefortælling en altovervejende envejskommunikation, og selv om fortællingen kan 
fortolkes på varierende måder afhængig af den narrative kompleksitet og åbenhed, så er 
fortællingen i sine hovedtræk og sit budskab, upåvirkelig i forhold til de forskellige 
fortolkninger. Traditionel mundtlig historiefortælling er en fikseret størrelse, den er fortalt også 
selv, når den udfolder sig i realtime foran tilhørerne (Bordwell 1986:15). Der arbejdes altså 
hovedsageligt med bestemt modus, foran en gruppe recipienter. 
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2.3 Improfortælling  
Denne form for improfortælling, som jeg beskriver her i opgaven, blev udviklet i samarbejde 
med Astrid Guldhammer, i forbindelse med hendes arbejde som børnekulturkonsulent i 
Århus. Astrid havde planlagt et fortælleprojekt, hvor hun ønskede, at deltagerne skulle være 
med til at skabe historien. Da jeg tidligere havde arbejdet med interaktivt fortælling,22 syntes 
jeg det lød utrolig spændende, og vi startede et samarbejde (Guldhammer 2007:45ff). 
Sammen fandt vi frem til en improviserede interaktiv fortælleform, som passede ind i 
Børnekulturhusets fokus på børns medskaben. Det et denne form som jeg i dette speciale 
kalder: improfortælling.  

Improfortælling skiller sig ud for traditionel mundtlig historiefortælling ved at gøre 
tilhørerne til medfortællere på en sådan måde, at de har medindflydelse på værket, derfor kan 
man kalde det for en interaktiv fortælleform. Deltagerne skal ikke kun udfylde de tomme 
pladser på receptionsniveau, men ved at komme med bud udfyldes de verbalt, og på den 
måde skabes historien. Derved giver de tomme pladser mulighed, for at deltagerne kan få 
medejerskab for fortællingen. De tomme pladser er derved uudfyldte dele af fiktionen, som 
ikke er forhandlet endnu, de er, så at sige, uforhandlet potentiale. Hvis et af deltagernes bud 
bliver forhandlet, inkorporeres dette i fortællingen og påvirker således potentielt alle fremtidige 
bud (Krøgholt 2002). 

Efter at have gjort mig nogle erfaringer med improfortælling, har der vist sig nogle 
strukturer, som jeg her kort vil skitsere. Når et improfortællingsforløb begynder, går jeg i gang 
med at etablere ’fiktionskontrakten’. Her bliver deltagerne samlet og informeret om 
improfortælling, mine forventninger til deltagerne, og hvad de kan forvente sig af forløbet. 
Historien starter med at præsentere en fastlagt ’starthistorie’, for at give deltagerne 
fortællemæssig inspiration. Derefter kommer den ’interaktive del’, hvor historien bliver skabt 
sammen med deltagerne. Her starter jeg med at lytte til de elementer deltagerne har fået øje 
på, og på den måde åbne op for deltagernes egne fortolkninger. Derefter samler jeg 
deltagernes iagttagelser og implementerer disse i historien. Astrid skriver om dette arbejde: 
Lene fungerede som den instans, der samlede sammen og fik gjort børnenes ideer til en 
helhed (Guldhammer 2007:47) Efterfølgende fortæller jeg historien, men skaber hele tiden 
tomme pladser, så deltagerne kan komme med bud på historiens gang. Astrid skriver fortsat: 
Derfor tog hun historien i små bidder, så der hele tiden var plads til skæve indfald og nye 
vendinger i handlingen(ibid.). Historien afsluttes på en tydelig måde fx ved at bruge en kendt 
slutreplik. 

Den fastlagte starthistorie i improfortælling er nødvendig for at få et fælles udgangspunkt 
for den interaktive historie. Den interaktive historie er betegnelsen for den emergente historie, 
hvor deltagerne er medfortællere og træffer valg i forhold til den narrative udvikling.  Den 
interaktive historie benytter sig af hyperstrukturering, som er betegnelsen for en struktur, der 
er ikke-lineær, og hvor der ikke er én, men mange mulige relationer. Jeg har erfaring med at 
benytte enten en auditiv eller visuel starthistorie, som præsenterer deltagerne for en genre og 
et univers. Genrers begrænsninger kan netop bruges til at kanalisere forventninger og gøre 
kommunikationen lettere. Dvs. at genren virker som en form for rammesætning. Med et sådan 
fællesudgangspunkt kan man sige, at der bliver dannet en præ-tekst for resten af forløbet. 
Præ-teksten har betydning for forløbet, da netop den forekommer at være styrende for 
deltagernes faktiske mulighed for at træffe beslutninger. Ida Krøgholt beskriver præ-tekst som 
værende lig med en fortælling, der eksisterer, før deltagerne træder ind i fiktionen. (2002:23) 

                                                
22 Til Vestjyske Fortællespor 2006, skabte jeg et fortælleløb og havde derved gjort mig mange tanker om, hvordan 
man kunne gøre publikum mere aktive i mundtlig fortælling.  
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Præ-teksten fungerer som forløbets undertekst og er den, deltagerne skal være med til at 
genskabe lag for lag.  

Jeg har afprøvet to typer af improfortælling. Den ene benytter sig af scenografiske 
installationer, som både inspirer visuelt og auditivt. Efterfølgende fortælles historien med 
udgangspunkt i det, man har set og hørt. Den anden starter med traditionel historiefortælling, 
men historien afsluttes ikke. I stedet bevæger alle deltagerne sig samlet i hovedpersonens 
fodspor ud i forskellige rum, som deltagerne fysisk skal undersøge, og det er deres fund, 
ideer og inspiration fra rummene som bliver inkorporeret i historien (Guldhammer 2007:45ff). 
Procesanalysen i dette speciale tager udgangspunkt i versionen med rum, da det er et forløb, 
jeg kunne afvikle på egen hånd.  

 

2.3.1 Æstetisk fordobling 

Som beskrevet bliver tilhørerne til den traditionelle mundtlige fortælling kun projiceret ind i den 
fiktive verden på receptionsniveau (se afsnittet Tilhøreren). Men da improfortælling er 
interaktivt, tager det sig anderledes ud med denne form, på den måde, at historien er 
konstitueret af en interaktion mellem en fiktionsverden og en narrativ struktur på den ene side 
og deltagerens valg i forhold til fiktionsverden og narrativ struktur på den anden (Sandvirk 
2005:80). Dette fører mig videre til en undersøgelse af den æstetiske fordobling, hvor man 
både oplever i fiktionen(narrativitet), men også har en oplevelse af fiktionen(interaktivitet), og 
hertil vil jeg bruge Janick Szatkowskis skelnen mellem teater for et publikum og teater med 
publikum. Teater med publikum, eller teater med deltagere, kalder Szatkowski for det åbne 
teater, (Szatkowski 1991). Det væsentlige er, at han nedbryder skellet mellem tilskuer og 
skuespiller uden at nedbryde skellet mellem fiktion og virkelighed. I improfortælling nedbrydes 
skellet mellem tilhører og deltager, men dette indebærer ikke at skellet mellem fiktion og 
virkelighed nedbrydes. Man er altså hele tiden bevidst om, at man fortæller en historie i en 
skabt virkelighed, og kan træde ud af den igen. Denne vekslen refererer til Ryans beskrivelse 
af a game og in and out. I fortælling med deltagere har man netop den dobbelte bevidsthed, 
hvor recipienten er tilhører og deltager i ét. Det kan referere til børns leg, som er kendetegnet 
ved en særlig indlevelsesevne samt en evne til hurtigt og problemfrit skiftevis at forholde sig til 
fiktion og virkelighed (Mouritsen 1996:102f). Improfortælling rummer både fortælling for og 
med deltagere, som på mange punkter er en vant situation for børn. 

 
2.3.2 Målgruppen  

Da man i improfortælling er afhængig af sine deltageres involvering, er det vigtig, at man har 
gjort sig nogle overvejelser i forhold til målgruppe. Målgruppen i improfortælling har hidtil 
været børn i aldersgruppen 4-10 år, og børnefamilier. Grunden til at jeg har valgt børn, er at 
de kan genkende formen i deres leg. Ryan skriver: games of make-believe provide a 
compromise between the ’game’ and the ’world’ aesthetics, since their purpose is to create a 
world in which to play. This purpose makes them uniquely qualified to reconcile immersion 
and interactivity (2001). Børn har altså kendskab til en form, hvor de skal skifte mellem at 
indleve sig i fiktionen og til at skabe fiktionen. Samtidig er børn gode og spændene 
samarbejdspartnere i at udføre improvisation. Børn er nemlig gode til at være spontane og 
svare lige netop det, der falder dem ind. Om spontanitet skriver Keith Johnstone: We all know 
instinctively what ’mad’ thought is: mad thoughts are those which other people find 
unacceptable, and train us not to talk about, but which we go to the theatre to see expressed 
(1989:84f). Børn er endnu ikke trænet i at undertrykke ’vanvittige’ tanker, og kan derfor 
komme med nogle fantastiske bud som kan tilfør historien en frisk pust ’udefra’(Guldhammer 
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2007:48). Som skrevet i den Teoretiske Platform, så kræver en interaktiv form, at der er opsat 
nogle rammer. Rammen indeholder spilleregler for interaktionen, og disse skal formidles 
præcise, konkrete og simple, så alle børn kan forstå dem og følge dem. Men børn ønsker ikke 
at deltage i nogen interaktion, hvis de ikke har lyst, så man bliver også nødt til at vække deres 
lyst til at interagere med historien, og dette kan gøres med en inspirerende starthistorie. 
Starthistorien skal fortælles med de traditionelle historiefortællings mekanismer og på den 
måde skabe indlevelse og nærvær. Denne starthistorie kan også indeholde nogle tomme 
pladser, og på den måde lede deltagerne ind på, at det er et interaktivt forløb.  

Mine erfaringer er, at der er meget forskel på deltagernes indlevelsesevne samt lyst til at 
benytte interaktivitetens muligheder og indskrive sig som medfortællere af improfortællingen. 
Denne forskel kan begrundes i forhold til deres alder, bekendtskab til genren, fantasi og 
improvisatoriske evner og ikke mindst mod. Jeg har fravalgt aldersgruppen 0-3 år, da de har 
sværere ved at indleve sig i at forstå en sammenhængende historie. Målgruppen 3-6 år, er et 
taknemmeligt publikum. De kan begribe simple handlingsforløb tid og årsagssammenhæng 
og lade figurerne handle målrettede. Men da de først lige er blevet gjort bekendt med 
narrative struktur, kan man ikke forvente at eventyr skabelonerne sidder på rygraden. 
Målgruppen 6-9 år kan skildre handlingsforløbet mere udførligt fx ved at komme med bud ud 
fra hovedpersonens reaktioner. De kan tænke i højdepunkter, forløsning og have pointer med. 
Målgruppen 9-14 kan komme med længer og mere sammenhængende bud, de kan tolke, og 
tænke mere komplekst, og abstrakt, Derfor kan historien også foregå ud fra flere personers 
perspektiv. Men samtidig indlever denne aldersgruppe sig ikke så nemt i historien. Mine 
erfaringer med de forskellige målgrupper er i overensstemmelse med Ulf Ärnströms teori om 
børns evne til at fortælle, han arbejder bl.a. teoretisk og praktisk med mundtlig 
historiefortælling (2007:96f). Ved at erhverve sig viden om den pågældende målgruppe, kan 
man som fortæller lege med, men samtidig skal denne kunne løfte samspillet op i nærmeste 
udviklingszone. Vygotskys virksomhedsteoretiske overvejelser om zonen for den nærmeste 
udvikling bliver beskrevet som:  

 

Afstanden mellem det aktuelle udviklingsniveau som det kan konstateres ved individuel 
problemløsning, og niveauet for den potentielle udvikling som det kan konstateres ud fra 
problemløsning med vejledning fra voksne eller i samarbejde med dygtigere jævnaldrende 
(oversat af Illeris, 2006:72)  

 

Det gælder altså om at finde det rigtige forhold mellem det aktuelle udviklingsniveau og det 
potentielle læringsniveau. 

Mit valg med at have børn som målgruppe er relativt, da det var Børnekulturhuset der på 
forhånd havde bestemt målgruppen. Men formen er ikke lagt fast på en målgruppe. I 
forbindelse med denne opgave tager jeg udgangspunkt i børn fra 6-8 år, da det var 
målgruppen for min procesanalyse.  

Jeg mener ikke narrativitet er grunden til at recipienten er passiv, men høre mediet 
mundtlig fortælling til. På den måde bliver det muligt at finde et transportmiddel som både kan 
rumme interaktivitet og narrativitet. Jeg ønsker altså at undersøge om improfortælling er et 
medie der kan bevare nogle af den traditionelle mundtlige historiefortælling kvalitative 
egenskaber, men samtidig kan rumme interaktivitet. Dog skal improfortælling ikke betragtes 
som en ny æstetisk form, nærmere som en videreudvikling af mundtlig fortælling med 
inspiration fra eksisterende legekulturelle fænomener og improvisationsteater. I den 
forbindelse er det værd at huske på, at formen stadig er under udvikling og næppe har fundet 
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en færdig form endnu, hvis den skal det!? For improfortælling er hovedsageligt drevet af 
lysten til formeksperiment. 
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3. Analyseværktøjer 
I det foregående har jeg beskrevet, hvordan improfortælling ønsker at bibeholde 
historiefortællingens evne til forførelse, men samtidig også ønsker at åbne formen, så den 
kan rumme interaktivitet. I dette afsnit vil jeg præsentere nogle værktøjer, som jeg senere vil 
bruge til at analysere et konkret improfortællingsforløb med henblik på at undersøge, hvordan 
narrativiteten og interaktiviteten tager sig ud i praksis. Til at undersøge, om der blev en godt 
opbygget historie, vil jeg bruge dramaturgiske værktøjer. Jeg vil i dette afsnit præsentere 
berettermodellen i Szatkowskis udgave fra ”Dramaturgisk analyse – en antolog” (1989:30ff). 
Desuden vil Brenda Laurels model blive præsenteret. Hendes model er interessant, da hun 
sætter berettermodellen sammen med en interaktiv form. Derefter vil jeg præsentere kendte 
eventyrmodeller, da de kan bruges til at undersøge, om historien indeholder eventyrets 
struktur.  

Jeg vil bruge analyseværktøjer fra computerspilsteorier til at undersøge, hvordan jeg 
som fortæller er garant for at der bliver en godt opbygget historie samtidig med, at jeg skal 
sørge for, at der er åbnet op for deltagerens bud på historiens gang. Laurels tredimensionale 
interaktivitetsbegreb vil i dette afsnit blive præsenteret, da jeg senere vil anskue 
interaktiviteten i et improfortællingsforløb ud fra denne. Til at undersøge, hvordan 
improfortællingsforløbet bliver rammesat, og hvordan fiktionen bliver etableret, vil jeg benytte 
teori fra teatret angående fiktionskontrakten.  

 
3.1 Historien 
Det er almindeligt at benytte en klassisk opbygget dramaturgi i mundtlig historiefortælling, 
men i forhold til dette speciale ønsker jeg at undersøge, om det også kan finde sted i 
improfortælling?  Grunden til at jeg vil vægte en godt opbygget historie, eller m.a.o. en 
klassisk opbygget dramaturgi er, som der via Ryan bliver beskrevet i afsnittet Teoretisk 
Platform, at den kan skabe immersion, og på den måde bliver tilhørerne forført til at gå ind i 
den fiktive verden, som Lene Brok skriver (2005:39).  

 

De[tilhørerne] forventer at en historie skal være opbygget på en ganske bestemt måde. Den 
skal indeholde visse ingredienser: et sted, nogle hovedpersoner, en konflikt og en løsning på 
denne. Disse fire punkter er de vigtigste dele af fortællingens grammatik. Mangler de, er der 
ingenting i historien, og tilhørernes fantasi bliver ikke aktiveret. Anvendt rigtig kommer de 
derimod til at fange tilhørernes interesse. 

  

Dvs., at man bruger den klassiske dramaturgi til at drage tilhørerne ind i fortællingen.  

 

3.1.1 Berettermodellen  

Som jeg kort har beskrevet i den Teoretiske platform, kan den klassiske dramaturgi anskues 
som en lineær, kausalitetsstyret og formålsbestemt struktur. Allerede Aristoteles havde blik for 
fortællingens strukturelle træk. Selve det narrative forløb, mythos, beskrives hos Aristoteles 
som en enhed eller et hele, hvilket vil sige det, som har en begyndelse, en midte og en 
afslutning (Aristoteles 1996:212). Aristoteles model er flittig brugt, men især i den 



 49 

simplificerede udgave: berettermodellen. Modellen beskriver, hvordan man opbygger en god 
historie, dvs. hvordan man disponerer sit stof.  

 

 

EXPOSITION 

problemet 
formuleres 

DESIS 

problemet 
stram-
mes 

FØR-KLIMAKS 

foreløbig 
ustabil 
problem-
løsning 

KLIMAKS 

dramati-
kerens 
problem-
løsning 

LYSIS 

problem-
afvikling 

Figur 4 Szatkowskis udgave af berettermodellen er bygget på Aristoteles tragediemodel med en modificering 
inspireret af J.H. Lawson (førklimaks).   
 

Exposition: Fortælleren starter med at etablere det univers, historien foregår i, man skaber 
stemning, man præsenterer hovedpersonens projekt og historiens konflikt. Her skal alle de 
faktorer, som har betydning for klimaks og grundaktionen præsenteres.  

Desis: Når først man som historiefortæller har budt sit publikum velkommen i historien, kan 
man begynde at fokusere på konflikten, fx ved at lade hovedpersonen opleve modstand i 
forhold til sit projekt. Det er altså den del af fortællingen, hvor problemerne strammes til og 
konflikten står klar. 

Før-klimaks: Det er den førnævnte konflikt eller modstand, der får handlingen til at skride frem 
og tidsmæssigt fylder hovedpersonens kamp eller udvikling. Det er altså den del af historien, 
hvor figurerne søger at handle for at overvinde konflikten 

Klimaks: Den del af fortællingen, hvor figurerne undergår forandringer og ændrer deres hand-
lemønster. Og på den måde får tilhørerne at vide, hvordan hovedpersonen har valgt at klare 
sin udfordring. 

Lysis: Den del af fortællingen, hvor handlingen rundes af og stykket klinger ud. 

Grundaktionen: Den mest betydningsbærende forandring af en eller flere centrale figurers 
bevidste handlinger, som involverer en definitiv forandring af ligevægten mellem figurerne og 
deres omgivelser (Lawson, 1936:179). Grundaktionen skal dermed underbygge den dramatiske 
præmis.  

Laurel arbejder med en lignende model, som kan bruges i forbindelse med en interakiv 
fortælling (se fig. 5). Den viser, at fortællingen udgør et mulighedsfelt, men pga. dens 
linearitet vil der altid foregå det, hun kalder for: a progression from possibility to probability to 
nessecity. (1991:72).

 
Således er det slutningen, der tilskriver de forudgående begivenheder 

deres fulde betydning ved at afklare kausalrelationerne mellem dem. Som det fremgår af 
berettermodellens lodrette akse, ender fortællingen det samme sted som begyndelsen. Men 
den horisontale akse, tidsaksen, viser, at slutningen ikke er den samme som begyndelsen, at 
der er sket en forandring i det narrative univers. Det, der udgør selve fortællingen, og som gør 
slutningen forskellig fra begyndelsen, er en transformation. Det, der sætter denne 
transformation og dermed handlingen i gang, er et ønske, en konflikt eller et mål hos 
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hovedpersonen; altså en forstyrrelse i det narrative univers’ orden. Fortællingen skal via sit 
forløb genetablere en orden, ved at konflikten løses, eller målet nås. Man kan m.a.o. sige, at 
fortællingen forløber fra orden over et transformerende kaos til en ny orden. 

  

 

 

Figur 5 Model over mulighed, sandsynlighed og nødvendighed i fortællingen. Oversat fra Brenda Laurel 
(1991:71) 
 

Brenda Laurels model af en klassisk opbygget dramaturgi, er interessant i forhold til interaktiv 
historiefortælling, da hun fra starten indbygger et afgrænset muligheds rum (den ydre 
firkant)23. Denne afgrænsning danner rammen for den historie, som kan skabes. Rammen 
kan være et givet univers, en genre eller spilleregler for historien. Hvor berettermodellen har 
fokus på historiens opbygning i forhold til tid og spænding, har Laurels model fokus på et 
rammesat mulighedsrum, hvori de kausale relationer former sig. Jeg mener, at begge er 
relevante i forhold til, hvordan man kan skabe en historie, der bygger på interaktion, men som 
stadigvæk er sammenhængende, forførende og vækker immersion hos deltagerne. Laurels 
forståelse af teater er præget af helhedstænkning og en idé om publikums indlevelse. Kjetil 
Sandvik mener dette er et snævert syn på teater, men Laurels fokus på den klassiske 
opbygget dramaturgi, i en interaktiv form er netop relevant for dette speciale (2005:29ff) 

 

3.1.2 Eventyrets struktur  
Den historie, jeg har brugt til improfortælling arbejder med eventyrgenren, og jeg vil derfor 
beskrive denne genre nærmere. Jeg vil dog ikke komme ind på eventyret som litterær genre 
eller komme nærmere ind på eventyrenes typologi. I stedet vil jeg hovedsageligt beskæftige 
mig med eventyrets struktur. Grunden til, at jeg har valgt eventyrgenren er, at den har en 
simpel tredelt fortællestruktur med indledning, handling og afslutning, som er forankret i selv 
mindre børns bevidsthed. Dermed passer genren til min målgruppe. Deltagerne har mulighed 
for identifikation med helten og andre af eventyrets skikkelser og den forudsigelige struktur, 
med flere gentagelser, virker umiddelbart forførende og skaber immersion og medvirker også 
til, at selv børn kan udholde både skræmmende og uhyggelige hændelser, fordi de ved, at der 
kommer en vending og en håbefuld afslutning (Brok 2005:98).  

 

                                                
23 Også Luhmann mener at ”Forventning opstår gennem begrænsning af spillerummet for muligheder.” (Luhmann 
2000:343) 
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Fra folkeeventyret stammer også kontraktmodellen. Modellen viser, at hovedpersonen ved 
forløbets begyndelse befinder sig i et kontraktforhold: en stabil hjemmesituation og en relativ 
harmonisk tilstand. Kontrakt kunne stå i anførelsestegn, idet kontrakten kan være af ganske 
uformel art, f.eks. bestå i en indforstået accept af normerne. 

 

Figur 6 Kontraktmodellen (Poulsen 1994:49f). 
 

Hovedpersonen begår imidlertid kontraktbrud. Det kan bl.a. være, fordi han mener at være 
nødt til det eller simpelthen ikke kan lade være. Det medfører, at han bliver udstødt af 
fællesskabet og derved nedbrydes stabiliteten. Hovedpersonen skal nu gennemgå en række 
besværlige konsekvenser, bl.a. i form af forskellige prøvelser, som både kan handle om at 
overvinde konkrete forhindringer eller bestå i "at overvinde sig selv". Alt dette sker i 
uderummet. På den måde kan hovedpersonen bevise en velvillighed til at genindtræde i 
kontraktforholdet og også grundigt vise, at han fortjener dette. Når kontrakten er genetableret, 
og han er genoptaget i fællesskabet, er fortællingen færdig. 

Ofte forløber processen i uderummet sådan, at personer gennem prøvebeståelsen ikke 
bare viser sig fortjent til genoptagelse i fællesskabet, men genoptages med sejr og stor 
belønning som helt. Uderummet er et sted, hvor der gælder andre regler end sædvanligt. Det 
er her, man i folkeeventyret kan møde overnaturlige væsner, hjælpere osv. Når personerne er 
genoptaget i fællesskabet er det overnaturlige borte. Redegørelsen for det oprindelige 
kontraktforhold og kontraktbruddet vil oftest være ganske kort berettet i indledningen, og 
tilsvarende vil genetableringen af kontrakten være ganske kort meddelt i slutningen. 
Hovedparten af fortællingen vil altså være beretningen om den lange bodsvandring mod 
genoptagelsen i fællesskabet (Poulsen 1994:49f). 

Selv om handlingerne sættes i gang af og udføres af personer, er der både i Aristoteles 
og Ryans bestemmelser af det narrative, enighed om, at handlingen er det centrale. 
Personerne er således blot aktanter for handlingen. Dette er centralt i den såkaldte 
aktantmodel, der er konstrueret ud fra analyser af russiske folkeeventyr24. Aktantmodelen er 
et redskab til at afdække de handlingsbærende personers relationer til hinanden. Ifølge 
aktantmodellen er eventyrets struktur (handlingsmønster) kendetegnet ved følgende: et 
subjekt (hovedperson, helten/heltinden), et projekt (hensigten), et objekt (belønningen, 
partneren) og hjælpere og modstandere. Desuden opererer modellen med forskellige akser, 
der rummer fortællingens dynamik. Der tales om afsenderen (ofte forældre-figurer), der sætter 
handlingen i gang og er årsag til eller giver af det objekt, som både subjektet og 
modstanderen er ude efter. Relationen mellem afsender og modtager (helten/heltinden) 
kaldes transport- eller kommunikationsaksen, mens relationen mellem hjælpere og 
                                                
24 litteraturforskeren Propp fandt fælles træk for eventyr. Senere har A.J. Greimas simplificeret 

aktantmodellen 
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modstandere kaldes for konfliktaksen (Høgh 1996:51). Aktantmodellen sætter altså fokus på 
personernes handlinger i historien. Handlingen går i gang, fordi hovedpersonen har en 
projekt, og der skabes spænding ved at der optræder modstand i forhold til projektet.  

Eventyrs struktur er skabt ud fra en fælles kontekst, eller fælles platform, og derfor har vi 
også en forforståelse for de narrative struktur der findes i eventyr (se afsnittet Den narrative 
vending). Derfor er det en fordel at benytte eventyrgenren, når man skal åbne op og lade 
deltagerne være medfortællere. Børnekulturhuset skriver i deres pressemeddelelse til et 
improfortællingsforløb: Eventyruniverset i ’Tusind og én nat’ giver rig mulighed for at benytte 
sig af gammelkendte skabeloner og figurer, så børnene er på sikker grund, når fortælleren 
kaster dem ud i at digte med25. Selv om vi har en forforståelse for eventyrstrukturen er det 
stadig vigtig at fortælle eventyr, for på den måde at bevidstgøre forforståelsen hos 
recipienten, som Lene Brok skriver: De [børn] skal have næring fra eventyrets verden, før de 
selv kan producere(2005:98). Eventyret er en organisation af kosmos og kaos, af forløb og 
spændingskurver, og det er man født til at kunne forstå, men ikke til at kunne mestre som 
fortællere. På den måde kan man sige at forudsætningen for improfortælling er, at deltageren 
på forhånd har hørt eventyr og er bekendt med denne genre og denne struktur, for ellers er 
det svært for denne at blive medfortæller.  

 
3.2 Interaktivitet 
Jeg har flere gange nævnt begrebet interaktivitet, men hvad menes der egentligt med dette? 
Der er ingen tvivl om, at interaktivitet er en fremtrædende positiv betegnelse, især i forhold til 
beskrivelsen af informationsteknologien, som Jens F. Jensen skriver ’interaktivitet’ er afgjort 
et af det aktuelle mediesamfunds mest anvendte buzzwords (1997:40). Men hvad begrebet 
dækker over, hersker der uenighed om, især indenfor forskellige videnskabelige retninger. 
Jeg vil ikke diskutere begrebet interaktivitet, men definere hvordan jeg forstår og bruger 
begrebet i denne opgave, og præsentere de analyseværktøjer, som jeg vil bruge til at måle 
interaktivitetsniveauet i et konkret improfortællingsforløb.  

 

3.2.1 Begrebet interaktivitet 

Interaktionen kan siges at opstå, når hver enkel af mindst to deltagere er bevidste om 
nærværet af den anden, og hver har grund til at tro, at den anden er tilsvarende bevidst. 
Interaktion er således en grundlæggende social proces. Interaktivitet er i lighed med 
interaktion en kommunikativ proces, der forudsætter en bevidst anden part, men i 
modsætning til interaktion er den anden part et medie. Den amerikanske medieforsker Brenda 
Laurel har defineret interaktivitet som:’interactivity’ to mean the ability of humans to participate 
in actions in a representational context (1991:35). 

Mundtlig historiefortælling udspiller sig i det samme fysiske rum og i det samme tidsrum, 
som det, tilhørerne befinder sig i. Det er denne samtidighed, som gør det muligt at skabe 
interaktive fortællinger. Fortælleren har mulighed for at reagere på tilhørerne og interagere 
med dem, og de kan indbydes til at deltage i selve det at digte historien (participatoriske modi) 
og på den måde interaktivt medvirke til dens tilblivelse, jf. Szatkowskis betegnelse af teater 
                                                
25 Pressemeddelelse fra Børnekulturhuset 16. april 2007 forfattet af Kommunikationsmedarbejderen 
Mie Frydensbjerg: http://www.boernekulturaarhus.dk/files/tekstfiler/1001_nats_eventyr.pdf 
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med publikum (se afsnittet Æstetisk fordobling). I improfortælling bliver den mundtlig 
fortællings interaktive potentiale benyttet. I denne form bliver der åbnet op, så tilhørerne bliver 
til deltagere og medskabere af historien. På den måde kan improfortælling anskues som 
værende et medie, dvs. et kommunikationsmiddel, men det er mere end det, da det specifikt 
er et interaktivt medie. Det kan betegnes sådan, fordi deltagerne ikke blot er modtagere af 
kommunikation, men også afsendere. Det, at deltagere også kan afsende kommunikation, 
bevirker at værket ikke er endeligt, men netop kan påvirkes og derved bliver det en emergent 
fortælling.  

 

3.2.2 Måling af interaktivitet 

I det følgende vil jeg præsentere Brenda Laurels tredimensionale interaktivitetsbegreb. Hun 
argumenterer, for at interaktivitet eksisterer på et kontinuum, dvs. en egenskab som kan være 
til stede i større eller mindre målestok. Dette kontinuum mener hun kan karakteriseres ved tre 
variable, hun skriver:  

 

I posited that interactivity exists on a continuum that could be characterized by tree variables: 
frequency (how often you could interact), range (how many choices were available), and 
significance (how much the choices really affected matters) (1991:20). 

 

Derved er frekvensen parameter for, hvor ofte deltageren i et forløb har mulighed for at 
foretage valg, der får konsekvens for det videre forløb. Omfanget er parameter for, hvor 
mange muligheder der opstilles og kan vælges i mellem. Der skelnes mellem, hvilket omfang 
de konkrete valg har: er de begrænsede eller ubegrænsede i omfang?  I computerspil vil 
omfanget eksempelvis altid være begrænset, da brugeren kun har mulighed for at foretage 
valg, der er forprogrammeret. Betydning er parameteret for, hvor stor indflydelse deltagerens 
interageren har på den videre kommunikation og det videre forløb, altså hvor stor indflydelse 
deltagernes valg har på det dramaturgiske forløb26.  

Hvis man opstiller Laurels tre parametre i en model, hvor de indbyrdes kan 
påvirke hinanden, vil man se at des højere omfanget og frekvensen af deltagernes valg, 
mediet tilbyder, des større konsekvens (og deraf følgende betydning) har interaktiviteten i 
fortællingen (se fig. 7).  

 

                                                
26 Laurels interaktivitetsbegreb er inden for rammen af det konsultative kommunikationsmønster, idet ’valget’ er 
den genkommende term. Hvis man opfattet det således kan begrebet siges at udpege tre aspekter af 
’interaktiviteten’ inden for det konsultative kommunikationsmønster (Jensen 1998:223). 
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Figur 7 Interaktivitetsniveauer ud fra Laurels parametre. Model (Modellen er en bearbejdning af en 
model hentet fra Riss 2006:189 og Jensen 1998:224) 

 
Interaktiviteten på mikroplanet er begrænset og frekvensen af muligheder og mulighedernes 
omfang er lille. Kronologien og rækkefølgen af forskellige begivenheder ligger fast. 
Deltagerne har ingen reel indflydelse på rammerne eller den overordnede historie, som er 
skabt af fortælleren. Der arbejdes her med en stor grad af ’bestem modus’.  Dette svarer til 
den anden tilgang ’illuderet interaktion’. Dvs. at interaktion på mikroplanet ikke åbner så 
meget op, at deltagerne oplever at kunne påvirke den historie, der bliver skabt, hvilket er 
intentionen for improfortællingen. 

Interaktiviteten på mellemplanet er mere åben, og kan kun eksistere via deltagernes 
medvirken. Her får deltagerne en markant større indflydelse, og både deres valg og fravalg får 
essentiel betydning for den historie der bliver skabt. Fortællerens rolle bliver essentiel, da 
man skal sørge for, at konsekvensen af deltagernes bud og valg også udløser en forandring i 
historien. Mellemplanet kræver desuden, at deltagerne er bekendte med den genre, der er 
valgt til historien. Interaktiviteten på dette niveau er netop åbnet tilpas meget, så deltagerne 
kan føle sig udfordrede som fortællere og føle ejerskab over historien. Fortællerens arbejde er 
netop at åbne tilpas meget op, så der bliver rigeligt med tommepladser, som deltagerne skal 
udfylde, men samtidig bevarer fortælleren også den dramaturgiske kontrol og kan derved 
være garant, for at der bliver en historie med en passende narrativitet.   

På makroplanet findes den totale interaktivitet27, her får deltagerne indflydelse på selve 
rammen for forløbet. Men det kræver en situation, hvor man enten kender sine deltagere 
utrolig godt fx lærer/elev forhold, eller hvor deltagerne har stor erfaring med improfortælling, 
da man skal kende spillereglerne, før man reelt kan forhandle om fiktionskontrakten og 
dermed også interaktiviteten. Men dermed ikke sagt, at det ikke kan lade sig gøre. Det kunne 
                                                
27 Riis nævner ikke medfortællingen som et acceptabelt modus, hvilket Sune påpeger i sit 
speciale(2006). Sunes påstand er, at medfortællingstanken er en højere grad af interaktivitet end det, 
Riis kalder den ”totale interaktivitet”. Jeg mener at medfortællingstanken skal medtænkes, men at den 
ikke umiddelbare ligger som den totale interaktivitet. Medfortælling kan ligeledes finde sted på de tre 
niveauer, afhængig hvor styrende fortælleren er.  
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være interessant at arbejde med at lade deltagerne skabe en ramme, for hvordan historien 
skal skabes, og inden for hvilken genre. Men dette er ikke min intention med improfortælling, 
da jeg netop stadig ønsker en fortæller, der kan være ansvarlig for at der bliver en narrativ 
struktur. Samtidig kan rammerne, som bliver ved med at være til forhandling, betyde, at 
interaktiviteten bliver endeløs og dermed ugyldig. Interaktioner kan selvsagt være uendelige, 
og hvis man som aktiv deltager har en fornemmelse af, at denne interaktion aldrig slutter, eller 
får en form for konsekvens, kan man få følelsen af, at den også bliver ligegyldig (se afsnittet 
Teoretisk Platformen). Hvis interaktiviteten skal være til stede i improfortælling, er det altså 
vigtigt, at man på forhånd har forhandlet sig frem til rammerne for interaktionen og dermed 
udelukket uendeligheden, der kan gøre ens handlinger ubetydelige, hvilket fører mig videre til 
afsnittet om fiktionskontrakten.  

 

3.3 Fiktionskontrakten 
Fiktion er noget, som ikke modsvares af noget i det virkelige liv, men som i stedet opdigtes. 
Og som jeg skriver i afsnittet Den narrative vending har vi alle en fælles narrativ forståelse, og 
man kan sige, at det er på baggrund af denne, at man overhovedet kan skabe en 
fiktionskontrakt. Historiefortælling såvel som teatret bygger på en fælles forståelse og accept 
af fiktion. Det er derfor med teatrets optik, at jeg i det følgende ser nærmere på 
improfortællings fiktionskontrakt.  

 

3.3.1 Fortælling med deltagerne 

Fiktionskontrakten opstiller nogle rammer og regler for deltagelse og den narrative struktur, 
som er afgørende for, hvordan forløbet former sig. Fiktionskontrakten i almindelig mundtlig 
historiefortælling kan sammenlignes med den, der gælder, for det Szatkowski kalder teater for 
publikum, og han skriver: Her er det grundlæggende element i fiktionskontrakten, at 'rampen' 
mellem scene og sal bibeholdes (1989:30). Tilhørerne projiceres kun ind i den fiktive verden 
på receptionsniveau. Fiktionskontrakten tager sig anderledes ud i improfortælling og andre 
interaktive medier, som i stedet kan sammenlignes med den, der finder sted i det, Szatkowski 
kalder teater med deltagere (se afsnittet Æstetisk fordobling). I fortælling med deltagere, 
veksler deltageren mellem immersion og interaktivitet. Netop med et sådan spil, hvor man går 
ind og ud af fortællingen, er det vigtigt at blive enig om nogle spilleregler, for at forløbet kan 
fungere. Disse spilleregler kaldes fiktionskontrakt, da man skaber en kontrakt med de andre 
deltagere, der skal deltage i fiktionen. En kontrakt, om at man som deltager accepterer de 
vilkår, der eksisterer for lige netop dette forløb. Des tydeligere denne kontrakt er, des mere 
flydende vil forløbet glide. Dette er især, hvis målgruppen er børn (se afsnittet Målgruppen). 
Dvs., at når man underskriver en såkaldt fiktionskontrakt, giver man en anerkendelse af, at 
fiktionen er virkelig i det øjeblik, man benytter sig af den. Den store forskel på 
fiktionskontrakten i hhv. improfortælling og en gængs fortælling er, at 
improfortællingskontrakten indebærer, at man både vil være tilhører og skaber af fiktionen, 
mens den i almindelig mundtlig fortælling indebærer på at være tilhører. 

Der er to grundlæggende elementer i improfortælling, som skal etableres i 
fiktionskontrakten og det er genrekendskab og interaktivitet. Interaktiviteten er en 
altafgørende faktor i improfortælling, og det er den, som markerer, at der er tale om en anden 
mundtlig fortælleform. Det er væsentligt, at deltagerne bliver bevidste om, at de har ejerskab 
over den historie, som udspiller sig. Da der er forskellige interaktionsniveauer (se afsnittet 
Interaktivitet) er det også vigtigt, at fiktionskontrakten gør det klart for deltagerne, hvilket 
niveau det foregår på. Genrevalg er også en grundlæggende faktor at få etableret i 
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fiktionskontrakten, da man bruger genrens begrænsninger til at optimere udtrykket og 
kanalisere forventninger og gøre kommunikationen lettere. Dvs. at genren er en form for 
rammesætning (Riis 2006). Genrevalget kan enten kommunikeres direkte til deltagerne fx ved 
at sige nu skal vi fortælle et eventyr om eller implicit i starten af historien: der var engang, og 
det kan tydeliggøres yderlig i selve starthistorien.  

Der kan være forskel på, hvor fast en fiktionskontrakt er. Man kan forestille sig 
improfortællingsforløb, hvor man som deltagere, er med til at forhandle den fiktionskontrakt, 
der opstilles, og hvor man dermed bliver medskaber af fiktionen og dens præmisser. Andre 
gange ligger den fast. Men det siger ikke noget om, hvad der er bedst. Szatkowski (1991: 23) 
skriver: Det der måske udefra kan se ud som meget strenge rammer, giver i virkeligheden 
frihed til det skabende arbejde. Jeg har selv erfaringer med improfortællingsforløb med 
forskellige interaktions niveauer; mikroplan, mellemplan og makroplan. Jeg ønsker ikke at 
undersøge, på hvilket niveau man kan finde en balance mellem narrativitet og interaktivitet. 
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4. Procesanalyse  
I denne procesanalyse vil jeg undersøge, hvordan det lykkedes mig i min praksis at håndtere 
de to dramaturgiske mål; at åbne op for improfortællingen, så den bliver interaktivt, men 
stadig bibeholde en fuldt ud narrativ struktur. Jeg vil også tematisere, hvordan mine 
dramaturgiske rammer præsenteres for deltagerne (implicit eller eksplicit). Jeg vil prøve at 
tydeliggøre, hvordan jeg arbejder med de to strategier, og hvordan jeg motiverer deltagerne til 
at fortælle dels lineært dels ikke-lineært. Objektet er en improfortællingsseance afviklet og 
videofilmet d. 16. april 2008 på Nørre Vosborg (se bilag 2). Oplæggets forfatter samt fortæller 
er undertegnede. Jeg har afviklet forløbet på Vestjysk Fortællespor 2007, en fortællefestival 
på herregården Nørre Vosborg, men genopførte forløbet samme sted, med henblik på 
nærværende formål. Deltagerne var en børnehaveklasse fra Vemb skole. Forløbet varede ca. 
45 minutter.  

  

4.1 Historien analyseres  
Efter Improfortællingsforløbet har jeg nedskrevet den historie, der blev skabt. Historien er 
blevet til Eventyret om Jens og kan læses som et selvstændigt værk, der er muligt at 
analysere (Se bilag 1).  

 

4.1.1 Historiens opbygning 

I dette afsnit vil jeg undersøge hvordan Eventyret om Jens lever op til de formkrav og 
forventninger, der i traditionen stilles til en klassisk opbygget dramaturgi. Jeg vil starte med at 
beskrive historiens opbygning ud fra berettermodellen. I fortællingens ekspositionsdel 
præsenteres hovedperson Jens og hans projekt, som er, at han vil være sammen med 
Birgitte. Dette er historiens hovedkonflikt. Først tillader Birgittes far, herremanden, ikke at 
Jens og Birgitte var sammen, Jens vil blive sat i fangekælderen, hvis det sker. I ekspositionen 
er de figurer og faktorer på banen, som er nødvendige for, at der kan anes en handling med 
et nødvendigt omslag (peripeti28): hvordan kan Jens få lov til at være sammen med Birgitte, 
og en mulig erkendelse, genkendelse af fejlgrebet (anagnorisis). Ekspositionen består 
hovedsageligt af en forberedt starthistorie, som blev fortalt af en distanceret, alvidende 
fortæller, som i en blanding af eventyr- og realisme stilsatte situationen. Denne del indeholdt 
ligeledes to rollebeskrivelser af Jens og Birgitte. 

I den del der kan betegnes som deisis er konflikten tegnet, men så sker der en hændelse, der 
skærper omstændighederne og slynger figurerne ind i handlingen. En kold og uhyggelig 
stemning rammer Nørre Vosborg, og Birgitte forsvinder på mystisk vis. Derved får Jens mere 
modstand på sit projekt, hvilket er historiens knude.  

Før-klimaks beskriver Birgittes forsvinden, som er den konflikt eller modstand, der får 
handlingen til at skride frem og den tidsmæssige periode, der indeholder hovedpersonens 
kamp. Det er den del af historien, som hovedsageligt foregår i soveværelset og køkkenet. 
Disse to rum blev undersøgt af deltagerne, og det var således deres observationer og ideer 
som dannede udgangspunkt for den del af historien. Fortællingens klimaks består i, at Jens 
befrier Birgitte og vælger at udrydde troldene frem for at løbe sin vej. Og endelig slutter 

                                                
28 De græske betegnelser er fra Aristoteles´ Poetik (1992)  
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historien med lysis, hvor herremanden er glad for Jens’ bedrifter, så han giver sin datters 
hånd til Jens og dermed er projektet lykkedes.   

Grundaktionen underbygger således den dramatiske præmis. Jens befrier Birgitte og 
viser sit værd ved at udrydde alle troldene i Nørre Vosborgs kælder. Denne handling betyder 
en definitiv forandring, for det får herremanden til ændre holdning til Jens og lade dem gifte 
sig. Ved at benytte berettermodellen, bliver det tydeligt, at starthistorien udgjorde 
ekspositionen og desis, og før-klimaks og klimaks udgjorde den interaktive del og fortælleren 
afsluttede forløbet med lysis.   

 
Spørgsmålet er, om fortællingen kan kaldes for en godt opbygget historie: i hvilket omfang 
levede historien op til formkravene om handlingens enhed, som en klassisk dramaturgi ville 
stille? For at starte med konklusionen vil jeg hævde, at fortællingen her i store træk ender 
med at leve nogenlunde op til kravet. Der er konsekvent sammenhæng mellem de vigtigste 
begivenheder i historien. Til gengæld er der elementer af historien, der kunne fjernes, uden 
det ville gøre den store forskel. F.eks. spisning af svampe, som gjorde Jens usynlig. Da Jens 
forlod kælderen (og deltagerne soveværelset), ønskede jeg, at Jens, på bedste 
eventyrmaner, skulle have en belønning med sig for sin første beståede prøve. Noget, som 
han kunne få gavn af på sin videre færd, da det vil give en mere sammenhængende historie. 
Jeg spurgte derfor deltagerne, om de havde nogle ideer. De kom med bud, som jeg godtog, 
men ikke som hjælperedskab i forhold til mulighedsrummet (Laurel). Så var der en, der sagde 
svampe, hvilket jeg kunne se mulighederne i, da disse kunne give ham magiske egenskaber i 
form af at blive usynlig. Vi gik derefter videre til næste rum, og deltagerne fandt nye ting, og 
da jeg skulle til at fortsætte med historien, spurgte jeg deltagerne om, hvad der skulle ske 
efter Jens var kommet ind i køkkenet. En foreslog, at der kunne komme en trold, hvilket jeg 
straks godtog, da det ville få spændingen til at stige. Jeg lod derfor trolden komme ind til Jens, 
og jeg ønskede, at der skulle foregå en dramatisk tilfangetagelse, som netop kunne passe til 
mange af de ting, deltagerne havde fundet i rummet. Men da jeg fik indført trolden, som kom 
for at fange Jens, kom jeg i tanke om, at Jens var usynlig, dette ophævede jeg dog hurtigt 
pga. mit ønske efter den direkte tilfangetagelse og dermed stigning i spænding. Refleksivt 
kunne jeg selvfølgelig godt have opfyldt begge dele; Jens var usynlig og en dramatisk kamp 
mellem Jens og trolden, men der opstod ikke nogen ideer til dette i situationen. På den måde 
kan man sige, at mit begær efter stigning i spænding var større end ønsket om 
sammenhæng.  

Man kan også sige, at den del af historien, hvor Jens først var i kælderen og 
bekæmpede en hel troldefamilie, ikke fik nogen konsekvens i historien, men det var her 
troldene blev skabt, hvilket var en væsentlig del af historien, og samtidig var det en af de tre 
prøver, som Jens på bedste eventyr manér måtte gå igennem for at vise sit værd. Også 
historien i køkkenet var lige ved at tage form af en selvstændig og unødvendig bi-historie. Det 
reddes dog ved, at troldesuppen gav magiske evner, hvoraf usynlighed var en af de magiske 
evner. Dette var et forslag fra deltagerne, som nok var inspireret af mit tidligere forsøg på at 
implementere dette, og disse magiske evner viste sig at blive en af pointerne i klimaks.  

Der var desuden enkelte mindre uoverensstemmelser undervejs. F.eks. tog han en 
lysestage, da der ikke var elektrisk lys, men dog var den lyserøde lampe tændt. Det ser dog 
ud til, at interaktionen var i stand til at glide henover sådanne små fejl og effektivt glemme 
dem, så de ikke fik betydning for den videre udvikling. Hvis de havde en mere central karakter 
for historien, måtte man forvente, at de enten måtte korrigeres eller på en eller anden måde 
forklares af senere hændelser. Det er interessant at bemærke, at der var en betydelig 
konsistens i forhold til de objekter og figurer, der blev introduceret i løbet af historien. Når først 
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en genstand, en fortidig hændelse eller en bifigur var blevet etableret som en 
meningsbærende enhed, så fik objektet en tilbagevendende funktion i historien. Der var ting, 
som jeg bevidst genindførte så som fløjtesignalet, men deltagerne blev fx ved med at 
inddrage troldene, lysestage, blod, kød. Selvom der i princippet kunne tilføjes nye elementer 
til historien ad libitum, så ser det i eksemplet her ud til, at fortællingen lukker sig omkring dét, 
der er i spil, efterhånden som det er tilstrækkeligt til at skabe klare tilslutningsmuligheder for 
historiens udvikling. Der inddrages herefter kun nye elementer efter behov. Dette forhold, som 
selvfølgelig ikke kan generaliseres på baggrund af dette ene eksempel, begunstiger 
betingelserne for, at en sammenhængende struktur kan opstå i interaktive fortællinger. Med 
undtagelse af enkelte svagheder ser det altså ud til, at fortællingen formede sig som en 
historie, der lever nogenlunde op til de aristoteliske fordringer om enhed og helhed. Jeg vil i 
det følgende analysere, om den også lever op til eventyrgenrens formkrav, og på den måde 
bliver til en historie med substans.  

 

4.1.2 Et rigtigt eventyr? 

Hvis man ser historien i forhold til kontraktmodellen, kan man sige, at Jens bryder 
kontraktforholdet ved at ville være sammen med Birgitte, på trods af de normer, som hersker 
mellem rig og fattig. Ved kontraktbruddet udstødes Jens af fællesskabet og befinder sig i 
”ude-rummet”. Men i sin søgen efter Birgitte viser Jens sit værd og genindtræder til slut i 
kontraktforholdet, og dette er på et højere plan. 

  

Nu hvor Jens havde befriet Birgitte, var herremanden ikke så streng længere, og han sagde: 
”Ved du hvad Jens, nu når du har fået min datter tilbage igen, og du har sprængt alle troldene 
fra Nørre Vosborg, ja fra hele egnen, i tusindvis af stykker, så må du gerne få min datter. 
(bilag 1) 

 

Ved at anskue historien ud fra kontraktmodellen kan man se, at hovedparten af historien er 
beretningen om Jens’ bodsvandring mod genoptagelsen i fællesskabet, dvs. det er før-
klimaks og klimaks, som udgør størstedelen af historien. Denne del af historien foregik i 
eventyrets magiske uderum, som jeg prøvede at lede deltagerne over i. Det kommer fx til 
udtryk, da deltagerne fortalte, at de har fundet et spejl i soveværelset, og jeg svarede: hvad 
kan man bruge et spejl til? Er det et helt almindeligt spejl?...hvordan kan man bruge det i 
historien, hvorefter der var en deltager, der foreslog det måske var et tryllespejl. Så 
deltagerne godtog, at det ikke var et konkret, realistisk univers, vi arbejdede med og 
efterfølgende lod de deres bud inspireres af dette. 

I historien var der tre prøver, som var indbygget ved at lade deltagerne undersøge tre 
rum. I hvert rum blev der fortalt en del af historien, hvor der blev implementeret en prøve. 
Jens bestod alle prøverne og viste, at han var en helt, da han reddet Birgitte og slog alle 
troldene ihjel.  
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Figur 8 en fuld ud narrativ historie, ud fra berettermodellen, Laurels model og kontraktmodellen.  

 

I figur 8 har jeg sammensat Laurels model, som har fokus på kausalerelationer i forhold til en 
rammesat mulighedsrum, med berettermodellens fordeling af temporalitet. Spørgsmålet er 
derved, hvordan man fordeler temporaliteten, og dette er forskelligt alt efter genren. Ud fra 
kontraktmodellen kan man se, at eventyret bruger mest tid i uderummet, altså før-klimaks og 
klimaks, og at lysis kun ganske kort er meddelt: det er her, hvor kontrakten genetableres. 
Sådan finder det nemlig sted i de fleste eventyr, og det gjorde sig desuden også gældende i 
Eventyret om Jens. Modellen gør det også tydelig, at der ikke bruges meget tid på 
redegørelsen for det oprindelige kontraktforhold og kontraktbruddet i eksposition/desis. Men i 
improfortælling bruges der længere tid på dette, hvilket jeg har illustreret i fig. 9.  
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Figur 9 viser et improfortællings forløb, som bruger mere tid på eksposition i forhold til et traditionelt eventyr. 
 

Kontraktmodellen tydeliggør derved, at historien i improfortælling brugte længere tid på 
ekspositionen, hvilket kan afføde nogle konsekvenser. Der går fx længere tid, før konflikten tegner 
sig, og spændingen indtræder, hvilket kan udfordre nærværet. Deltagerne kan også blive forvirrede 
over deres funktion, ved først at være tilhørere i noget tid, for derefter at blive medfortællere. 
Grunden til, at der blev brugt længere tid på ekspositionen, var at præ-teksten måtte tydeliggøres 
for deltagerne, som Flensborg og Thonsgaard skriver Jo mere overbevisende din begyndelse er, jo 
større mulighed har du for, at tilhørerne retter sig ind efter fortællingen.(2003:242) Fordelen ved en 
længere eksposition var, at mulighedsrummet for interaktivitet indskrænkedes, og på den måde 
blev det nemmere at skabe en historie med substans, og som førnævnt skaber rammer også lyst til 
interaktivitet (se afsnittet Teoretisk Platform). En anden fordel var, at starthistorien, forførte 
deltagerne ind i historiens univers (immersion). Brok skriver ligeledes: Hovedpersonerne og deres 
personlighed rummer også en kraft, der kan trække tilhørerne ind i historien (2005:40). Derved var 
personskildringen af hovedpersonen en vigtig del i den forberedte starthistorie. Dette kan 
sammenlignes med VR, hvor Ryan skriver: the reader's sense of immersion and empathy is a 
function of the depth of information. It is obvious that detailed descriptions lead to a greater sense 
of belonging than sketchy narration. Paradokset er dermed, at starthistorien både kan ødelægge 
immersionen ved at udsætte spændingen, men samtidig også kan medvirke til immersion ved at 
give deltagerne informationer om personerne og universet. Jeg mener, at selv ved en længere 
eksposition kan fortælleren sikre spænding og derved immerison ved at benytte den mundtlige 
fortællings forcer (se afsnittet Mundtlig historiefortælling).  

 

I forhold til aktantmodellen kan Jens (subjektet)beskrives, som helten, der blev kastet ud i livets 
prøvelser, da forældrene var meget fattige. Han fik en ven: Birgitte (objektet), men dette tillod 
herremanden ikke: 

 

..for meget for herremanden, han ville ikke have at hans fine lille datter legede med en simpel 
stalddreng som Jens. Så en dag greb herremanden hårdt fat i Jens, og forbød Jens og Birgitte at 
være i nærheden af hinanden. Hvis han så dem sammen, så ville Jens blive smidt i 
fangekælderen.  

 

Birgitte forsvandt og Jens besluttede sig for, at han ville finde hende (projektet). Undervejs var der 
prøvelser fra troldene (modstandere), men han klarede sig ved sine egne gode egenskaber og 
pga. magi og troldmand (hjælpere). Til slut fik han Birgitte og kom til ære og værdighed 
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Figur 10 Aktantmodellen for Eventyret om Jens 
 

 
Kommunikationsaksen består af herremanden som afsender. Han sætter handlingen i gang og er 
giver af Birgitte, mens modtager er Jens, som både er subjektet og modtager. Under ekspositionen, 
og desis bliver kommunikationsaksen og projekt-aksen præsenteret, uden deltagerens påvirkning. 
Jens bliver fx præsenteret som helten og hovedpersonen, hvilket man kan høre, at deltagerne har 
taget med sig, når de skal digte med. Da jeg fx spørger, om de fem troldene i kælderen skal opdage 
Jens, er der en deltager, som siger: jaaaa, så kan han lige kaste med den der (peger på lysestagen) 
for deltageren er sikker på, at helten Jens kan klare dem med sit våben.  

I improfortællingsforløbet var det mig som fortæller, der præsenterede kommunikationsaksen 
og projekt-aksen samt sørgede for, at de blev afsluttet. På den måde kunne jeg sikre, at vi havde en 
konflikt, og at projektet kom til at lykkes: Jens får Birgitte. Grunden til, at jeg har valgt, at det er 
fortælleren som åbner og lukker kommunikationsaksen og projektaksen, er for at gøre deltagernes 
interaktivitet mere simpel. På den måde kunne jeg som fortæller også sikre, at der blev en fuldt ud 
narrativ historie. Men konfliktaksen blev til gengæld udfoldet af deltagerne. Det var dem, der skulle 
skabe hjælper og modstander. Hvilket viser sig i dette eksempel: F: Hvem kunne bo dernede, nogle 
andre væsner eller. D: det er nok nogle trolde. Og det var også denne akse, de var mest fokuserede 
på at få afsluttet. Da de i klimaks var i gang med at sørge for, at Jens slog troldene ihjel, spurgte jeg, 
om Jens skulle slå alle troldene ihjel, og der blev svaret af de fleste med et 
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, og en af deltagerne tilføjede det synes jeg, der var den bedste ide. Efter 
troldene var døde, blev dette ekstra forsikret ved, at de også skulle springes i stykker med en 
bombe.  
  

Eventyret om Jens kan ud fra den foregående analyse skildres som et rigtigt eventyr. Der var en 
indledning med en relativ harmonisk tilstand, men efter et kontraktbrud kom Jens i et uderum, hvor 
han skulle bestå tre prøver. Det gjorde han, og på den måde viste han sit værd og kunne 
genindtræde i samfundet. I forhold til almindelige eventyr gik improfortællingen dog lidt mere i 
dybden med personskildringen. Rammen for eventyret blev skabt af fortælleren ved at danne 
kommunikationsaksen og projektaksen. Det deltagerne var med til at skabe var konfliktaksen, altså 
historiens handling.  

Eventyrets struktur blev også hjulpet på vej af forløbets struktur, da deltagerne skulle 
igennem fire rum på herregården. I den første fik de starthistorien og i det andet skulle de selv 
finde på, hvad der skete med Jens i hans søgen efter Birgitte, og det blev helt naturligt til Jens’ 
første prøve. I tredje rum foregik anden prøve og i det sidste rum udspillede den sidste endelig 
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prøve sig. Bevægelsen igennem de fire rum var tilrettelagt, så der kunne opstå en stigning i 
spænding, og derfor var fangekælderen også det sidste rum, der blev besøgt, da den appellerer til 
dramatik. Men da det er et interaktivt forløb, kan selv ikke denne nøjestrukturerede vej styre 
historien, for allerede i andet rum finder de et billede af en mand og dame sammen. De mente 
straks, at det kunne være Jens og Birgitte, der bliver gift. Her følte jeg, det var nødvendigt at afvise 
buddet på et metafiktionelt grundlag (vil blive uddybet i afsnittet Fiktionskontrakten). Jeg benyttede 
mig dog ikke af eventyrets gængse, nærmest ritualiserede startreplik der var engang, men gjorde 
dog stadig opmærksom på, at det var fiktion ved at sige: den her historie foregår for... Dette er ikke 
et bevidst valg, og jeg kunne da være fristet til at starte som et rigtigt eventyr en anden gang for 
netop at tydeliggøre genren.  

 
4.1.3 Del-konklusion  
Ud fra analysen af Eventyret om Jens, har jeg vist, hvordan den i det store hele er en fuldt ud 
narrativ historie. Men via berettermodellen er det også blevet tydeliggjort, at der hvor fortællingen 
åbner op for interaktion, altså der hvor deltagerne var med til at digte, ligger i før-klimaks og 
klimaks. Ud fra kontrakmodellen blev det tydeligt, at det, deltagerne var med til at skabe, var et 
eventyrligt univers, som rummede det overnaturlige, og ud fra aktantmodellen kan påpeges, at det, 
som deltagerne var med til at skabe, var personer som forstærkede konflikten herunder både 
hjælpere og modstandere (konfliktaksen). Jeg havde som fortæller derimod fastlagt rammen for 
eventyret. Det var tydeligt, at mærke, at deltagerne var bekendte med eventyrets modeller, da de 
fleste af deres bud passede ind i eventyrgenrens ramme. 

Samtidig bliver det tydeligt, at jeg ønskede at leve op til de narrative modeller, hvilket kan ses, ved 
at jeg havde implementeret en starthistorie, der sikrede en narrativ ramme, og at jeg afviste bud på 
det grundlag, at det ikke passede ind i narrativiteten. Men andre gange var jeg også villig til at 
afvige fra de narrative modeller fx for at opnå spænding eller for at åbne mere op for interaktion. 
Elementet af deltagelse og improvisation udgjorde et element af risiko i forhold til de narrative 
modeller. Hvor meget kunne jeg afvige før balancen mellem narrativitet og interaktivitet tippede? 
Jeg kan dermed konkludere, at det vigtigste må være, at der er så meget narrativitet i historien, at 
deltagerne lever sig ind i historien, som man kan se i dette eksempel: F: lige pludselig kan han 
høre en kæmpe trold der kommer gående oppe fra loftet af.. kan i høre trolden? D: er det en rigtig 
trold? 

 

4.2 Interaktiviteten i forløbet  
Jeg har i det foregående afsnit analyseret den fabula som kom ud af det konkret 
improfortællingsforløb. I dette afsnit vil jeg analysere shjuzhet, altså hvordan historien blev fortalt. 
Jeg vil derfor kigge på forløbet ud fra et kommunikationsperspektiv og forsøge at optrævle 
fortællingens tilblivelsesproces. Med det fokus ønsker jeg at undersøge, hvordan interaktiviteten 
tager sig ud i forløbet, og på den måde undersøge om historien er baseret på medfortælling, eller 
alene er garanteret af fortællerens styring undervejs i forløbet og ved etablering af præ-teksten.  

 

4.2.1 Kommunikationen  

I det konkrete improfortællingsforløb kommunikerede jeg som fortæller på to overordnede 
niveauer. For det første kommunikerede jeg på et fortællende niveau, hvor den mundtlige 
fortællings forcer blev benyttet, bl.a. brugte jeg kroppen og stemmen som medfortæller. Som 
fortæller forholdt jeg mig indlevende og nærværende til historien og ønskede, at deltagerne skulle 
opnå immersion. Det var på det fortællende niveau, at Eventyret om Jens blev fortalt. For det 
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andet kommunikerede jeg på et coachende niveau, hvor jeg som vært forholdte mig mere praktisk 
til forløbet, og som fortællere forholdt jeg mig mere refleksivt til historien. På dette niveau 
prioriterede jeg dog stadig nærværet og dramaet, så deltagerne kunne blive inspireret til at 
interagere med historien. Det er bl.a. på det coachende niveau, at deltagerne undersøgte rummet, 
fandt ting og kom med ideer til, hvordan det kunne bruges i historien. Ved at anskue det 
fortællende niveau i forhold til deltagernes mulighed for interaktion kan man lave tre 
underniveauer: ’lukket’, ’åben for tomme pladser’ og ’åben’ (se fig. 11) 

 

Det Fortællende niveau 

1) Lukket 2) Åben for tomme pladser 3) Åben 

Historiefortælleren 
fortæller historien 

Historiefortælleren åbner 
historien ved at lave små 
huller. Deltagerne udfylder 
hullerne, men uden det får 
konsekvens for historien.   

Historiefortælleren åbner 
historien, deltagerne får 
lov til at tage afgørende 
valg som for betydning 
for historien 

Figur 11 det fortællende niveau, fortællerens kommunikationsform, når historien skal fortælles.  
 

Når det fortællende niveau var ’lukket’, blive der fortalt i bestemt modus, og deltagerne var i 
recipatorisk modus. Dette kom til udtryk i en stor del af den forberedte starthistorie, og kan minde 
om den traditionelle mundtlige historiefortælling.  

Det fortællende niveau var også ’åben for tomme pladser’. Her bliver der åbnet op for 
interaktion, men deltagernes bud fik ikke en afgørende betydning for historien. Dette niveau viste 
sig bl.a. i starthistorien. Som fortæller siger jeg fx: Er der nogen af jer der har en ide til hvad han 
kunne få dyrene til at gøre af mærkelige ting? En deltager svare: Han kunne få hundene til at lave 
hundekunstner. Men det viste sig også i den mere interaktive del af forløbet, fx når jeg spurgte: 
hvad kan Jens så gøre for at komme fri? Som fortæller havde jeg bestemt selve handlingen, men 
hvordan handlingen skulle udføres måtte deltagerne bestemme.  

Når det fortællende niveau blev ’åben’, fik deltagerne lov til at tage afgørende valg. Dette 
niveau kom til udtryk i før-klimaks og klimaks. Det foregik på to måder; Jeg kunne som fortæller 
stille et åbent spørgsmål, som også var ledende fx: er det så Birgitte, der sidder låst inde derinde?, 
hvorefter de alle svarede jaaaaaaaaaaa. På baggrund af mulighed, sandsynlighed og 
nødvendighed, var jeg som fortæller forholdsvis sikker på deltagernes svar. Jeg stillede dog 
alligevel spørgsmålet, så de kunne opleve et fællesskab og flow i forhold til at være medforfattere. 
En anden type åbent spørgsmål var: Hvad skal der så ske? Sådanne spørgsmål stillede jeg flere 
gange i forløbet, altid med god reaktion, for der kom nogle fantastiske bud, som for det meste 
passede ind i den dramaturgiske ramme.   

Hvert rum havde sit eget lille fortælleforløb. Jeg startede med at kommunikere på det 
coachende niveau, hvor deltagerne fandt inspiration til historien, derefter gik jeg over til det 
fortællende niveau, hvor der digtes videre på eventyret om Jens. I forhold til det fortællende niveau 
viste der sig en tendens, som gjorde sig gældende i alle tre rum; det fortællende niveau startede 
hver gang med at være meget ’lukket’, hvorefter den begyndte at være ’åben for tomme pladser’, 
og hvor den til sidst blev meget ’åben’(se fig. 12).  
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Figur 12 Interaktionen på det fortællende niveau, sådan som det giver sig til udtryk i hvert rum. 
 

Grunden til, at det fortællende niveau kunne åbne op undervejs, var fordi historiens mulighedsrum 
omvendt gik fra at være åben til at lukke undervejs, jf. Laurels model (se fig.5). 

 

 

Figur 13 Historiens mulighedsfelt lukkes undervejs i forløbet jf. Laurels model. 
 

I hvert rum, hvor der blev skabt en lille del af historien, gik historien fra at have et stort 
mulighedsrum til at lukke om sig selv. Ved først at lade det fortællende niveau være lukket for 
medfortælling og langsomt åbne op undervejs, blev historiens mulighedsfelt yderligere 
indsnævret(se fig. 13). Ved at indsnævre historiens mulighedsrum, blev deltagernes bud mere 
relevante for den fælles historie, og dermed blev sandsynligheden for en fuldt ud narrativ historie 
forøget.   

 

Figur 14 Det Reelle mulighedsfelt: Fortælling lukkes mens medejerskabet åbnes  
 

Hvis man samtidig ser på det samlede improfortællingsforløb, var udviklingen ligeledes, at det 
fortællende niveau gik fra at være lukket, via en starthistorie til at åbne mere op for deltagernes 
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medfortælling, alt imens historien gik fra at have et åbent mulighedsrum, som løbende blev 
indsnævret via sandsynlighed og nødvendighed. Denne dobbelthed, at interaktiviteten forøges, i 
og med historiens mulighedsrum lukkes, som vist i fig. 14, medtænker Laurel ikke i sin model. Men 
det, at deltagerne automatisk lukker for historiens mulighedsrum, bevirkede netop, at man kunne 
bibeholde en narrativ historie, selv om interaktiviteten forøgedes. Derfor er dobbeltheden vigtig at 
være bevidst om, når man arbejder med at finde en balance mellem interaktion og narrativitet.   

I det konkrete improfortællingsforløb kommunikeredes der også på et coachende niveau. Det 
var her deltagerne blev inspirerede til at interagere med Eventyret om Jens. Det coachende niveau 
tog udgangspunkt i deltagernes aktive interaktion, hvor de undersøgte rummet, hvorefter de 
fortalte, hvad de havde fundet og gav nogle ideer til, hvordan det kunne bruges i historien. Dette 
coachende niveau havde ligeledes tre underniveauer, som henholdsvis er: ’åben’, ’åben, men 
styret’ og ’lukket’ (se fig. 15) 

 
Det coachende niveau 

1) Åben  2) Åben, men styret 3) Lukket 

Deltagerne undersøger 
rummet, jeg prøver at 
styre så lidt som muligt. 

De fortæller hvad de har 
fundet – jeg kobler nogle af 
tingene sammen 

De fortæller hvordan 
tingene måske kan 
bruges i historien. – jeg 
siger ja eller nej til 
budene 

Figur 15 Det coachende niveau når deltagerne skal finde inspiration til historien.   

 

Når deltagerne frit fik lov til at undersøge rummet, foregik kommunikationen på det coachende 
niveau, som er ’åben’. Hvis de havde svært ved at finde ud af, hvad de skulle gøre, kunne jeg 
coache dem fx:  

 

F: Se, I skal ikke sætte jer ned, for det er nu i skal i gang med at finde ting og sager så øh kig på 
billederne kig nede under kig hvad er der af spor af ting og sager som vi kan bruge til historien (jeg 
viser samtidig med kroppen hvordan)  

D: har du gemt nogen ting? 

F: Jeg har ikke gemt nogen ting, så i skal bare bruge jeres fantasi. 

 

Deltagerne fandt ting og sager og kom løbende og fortalte, hvad de havde fundet. For at holde 
kommunikationen åben prøvede jeg ikke at afvise nogen ideer. Når dette niveau skulle slutte 
ringede jeg med en klokken så det blev tydeligt for alle at vi skiftede kommunikationsniveau.  

Derefter blev kommunikationen styret med håndsoprækning, hvilket var det coachende 
niveau ’åben, men styret’.  Deltagerne fortalte, hvad de havde fundet fx:  

 

D: Der er en stige der inde  

F: der er en stige der inde – ok   
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D: ned til en kælder  

F: ned til en kælder –  

 

Gentagelsen af deltagernes bud skete af tre grunde: for det første for at tydeliggøre buddet for de 
andre deltagere, for det andet for at sige, at jeg accepterede deres fund, og for det tredje for at 
undgå uoverensstemmelser. Der var fx en, der fandt tændvæske, men kom til at sige 
sprinklervæske, jeg gentog og spurgte ind til, hvad han mente med det, og da han satte det i 
sammenhæng med at kunne sætte ild til noget, gav det en betydningsafklaring.   

’Lukket niveau’ forekom, når det coachende niveau gik ind og lukkede i forhold til betydning 
for deltagernes fund, herunder hvordan det kunne bruges i historien. Der var fx en deltagere, der 
påpeger sengen, og jeg spørger: 

 

F: hvordan kan man bruge den?  

D: man kunne sove i den  

F: og hvem kunne sove i den?  

D: måske Birgitte 

D: måske er det Birgittes værelse?  

F: Måske er det Birgittes værelse, det er i hvert fald meget lyserødt, det kunne godt være sådan et 
pigeværelse…  

 

Fundet af sengen præciseres i forhold til, hvordan den kan være relevant for historien. Det er ikke 
bare en seng, det er Birgittes seng og dermed Birgittes værelse, vi er på. Kommunikationen som 
foregik på det coachende niveau, havde ligeledes en ensartet progression i hvert rum. Først 
startede det coachende niveau med at være åbent, hvor alle deltagere var i gang med at 
interagere med rummet. Derefter blev den mere styrende. Det kom til udtryk ved, at jeg som 
fortæller udvalgte nogle, og spurgte dem, hvad de havde fundet, og til sidst lukkede jeg 
interaktionen, ved udvælge, hvordan deres fund kunne bruges i forhold til historien se fig. 16.  

 

 

Figur 16 kommunikationsform som bygger på det coachende niveau lukker undervejs. 
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Kommunikationen i det konkrete improfortællingsforløb er nu blevet uddybet ved at skildre to 
forskellige niveauer: et fortællende og coachende niveau. Disse to kommunikationsniveauer er 
blevet uddybet i forhold til, hvornår de åbner og lukker for deltagernes mulighed for medfortælling. 
Det fortællende niveau havde en progression fra at være lukket til at åbne, dette skete både i 
forhold til det samlet forløb, samt i hvert rum, hvor der blev digtet en bid af historien. Omvendt gik 
det coachende niveau i hvert rum fra at være åben til at blive lukket. Jeg har optegnet 
kommunikationen i et improfortællingsforløb ud fra, hvornår de to kommunikationsniveauer 
indtrådte, og hvordan de arbejdede med henholdsvis at åbne og lukke, dette er gjort med 
udgangspunkt i Laurels model se fig. 17.  

 

 

Figur 17: Kommunikationsform: fortællende eller coachende i forhold til historiens mulighedsrum. 
I forhold til Laurels model, hvor historiens mulighedsrum støt bliver indskrænket ved at gå fra: 
mulighed og til sandsynlighed til nødvendighed, blev historiens mulighedsrum væsentlig mere 
kompleks i improfortællingen. Det gør den bl.a. fordi der er to forskellige kommunikations niveauer, 
og fordi fortælleren på disse to kommunikationsniveauer veksler mellem at åbne og lukke for 
deltagernes mulighed for interaktion med historien. For at Laurels model kan udvise den 
nødvendige fleksibilitet, har jeg netop udbygget denne. Grunden til, at Laurel ikke har skabt en 
mere fleksibel model, er formentlig at denne interaktionsform endnu ikke er muligt i computerspil. 
Improfortælling kan netop via nærværet, hvor deltagerne og fortælleren er forenet i et fysisk rum, 
på samme tid, have fleksible interaktionsstrategier. 

Deltagerne kommunikerede ligeledes på to overordnet niveauer i det konkrete 
improfortællingsforløb. Jeg vil kort beskrive de to niveauer ud fra begreberne der blev præsenteret 
i Teoretisk platform. Kommunikationen foregik enten ud fra et immersionsniveau eller ud fra et 
selv-refleksiv niveau. Hvis der blev kommunikeret ud fra immersion, var det på en psykologisk 
dramatiserende måde, hvor indlevelse var i højsæde. Hvis deltagerne modsat kommunikerede ud 
fra selv-refleksivitet, opstod der en distance til historien. Dette niveau indtrådte kun, når der var 
åbnet for interaktivitet, og når de skulle træffe valg i forhold til den narrative udvikling. Begge 
kommunikationsniveauer blev benyttet af deltagerne, og historien var ligeledes et produkt af 
deltagernes vekselvirkning mellem to kommunikationsformer, hvor den ene skete ud fra indlevelse 
i hovedpersonerne, og den anden ud fra en tredjepersons beretterperspektiv. Meget forenklet 
kunne man sige, at det drejede sig om, at deltagerne kommunikerede ud fra henholdsvis et 
1.ordens- og et 2.ordens-iagttagelsesniveau i forhold til fiktionen. 
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4.2.2 Interaktiviteten i Improfortælling  

Jeg vil nu undersøge interaktiviteten i det konkrete improfortællingsforløb ud fra Laurels parametre: 
frekvens, omfang og betydning. Jeg vil starte med at undersøge frekvensen, altså hvor ofte 
deltageren har mulighed for at foretage valg i det konkrete improfortællingsforløb. Når det 
fortællende niveau var åbent, blev historien taget i små bidder, på den måde blev der en 
vekselvirkning mellem at fortælle for deltagerne, og at lade deltagerne tage valg. Der opstod 
således en mellem frekvens. Når kommunikationen foregik på det fortællende niveau, kunne alle 
komme med bud, og disse kunne forhandles med fortælleren og de andre deltagere. Der skete fx 
en forhandling mellem to deltagere, da jeg spurgte, hvilke magiske egenskaber Jens kunne få af 
troldesuppen, hvortil en svarede Så at man kunne blive helt vild stærk og men en anden tog over 
ah ah [nej] sådan her og drengen viste os, hvordan man kunne skyde med hænderne, hvilket alle 
synes var sejere, og derfor blev det godtaget. Deltagerens eget initiativ kunne også indfries, fx 
afbrød en dreng historien og sagde hvorfor brugte han[Jens] ikke bare et angreb som kunne slå 
alle troldene ihjel på en gang? Jeg svarede på engang det kunne han ikke, for så mange magiske 
kræfter havde han ikke. Men drengen gav ikke op og foreslog en atombombe. Jeg accepterede 
dette bud, da det var en god ide også i forhold til klimaks. På denne måde kunne deltagerne selv 
tage initiativ til at øge frekvensen, men dette skete dog altid i udveksling med fortælleren. Samtidig 
var der en høj frekvens, når det coachende niveau var åbent. Det var her deltagerne helt frit 
interagerede med rummet, og det var med udgangspunkt i denne iagttagelse, at historien blev 
skabt. 

Andre gange blev frekvensen lav, selv om jeg ønskede noget andet, fx i starthistorien, hvor 
jeg spurgte, om der var nogen, der havde en ide til et kaldesignal. Ingen svarede, og jeg prøvede 
at omformulere spørgsmålet, men der var stadig ingen relevante bud, så jeg prøvede at indsnævre 
spørgsmålet ved at spørge, om der var nogen, der kunne et trylleord. Der var stadig ingen bud, og 
til sidst tog jeg styring ved at spørge, om der var nogen, der kunne fløjte og implementerede dette 
som kaldesignalet. Deltagerens manglende interageren bevirkede, at frekvensen blev lav. Nogle 
deltagere ønskede slet ikke at interagere, når der blev kommunikeret på det fortællende niveau, 
men befandt sig i stedet lyttende. Hvis jeg kunne mærke, at de havde lyst til at medvirke, men bare 
ikke havde modet til at sige noget højt foran de andre, prøvede jeg at inddrage nogle af de ideer, 
de var kommet med på det coachende niveau, som var åbent. Jeg inddrog fx en lille stille piges 
ide, om at de tre rækker borde i fangekælderen var troldenes spisested. Andre gange prøvede jeg 
at aktivere deltagerne som lydkulisse29, fx: Er der nogen der kan lave bankelyde, hvorefter alle 
lavede bankelyde. På den måde kom deltagerne til at føle sig som en del af den fortælling der blev 
skabt, selv om de ikke kom med konkrete bud.   

Frekvensen i det konkrete improfortællingsforløb kunne dermed veksle mellem høj og lav, 
men var oftest på et mellemplan. Ved at frekvensniveauet skaber denne vekselvirkning, blev der 
en balance mellem interaktivitet og narrativitet, og deltagerne fik mulighed for at komme med valg, 
og samtidig kunne jeg som fortæller bevare den dramaturgiske kontrol.  

Det var mig som fortæller, der prøvede at styre frekvensniveauet ved at bestemme, hvornår 
deltagerne havde mulighed for at foretage valg. Selv om jeg ønskede at øge frekvensniveauet, var 
det ikke sikkert, at deltagerne benyttede sig af det. Jeg mener, at det kan være et argument for at 

                                                
29 Denne måde at aktivere deltagerne på er inspireret af Hatteteater (Siem 2008:26)  
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skabe en sammenhængende narrativ historie, som de mere passive deltagere kan indleve sig i, så 
de stadig er aktive, men bare på i receptiv modus. En anden strategi ville selvfølgelig være, at man 
satte fokus på, at deltagerne skal interagere, eller man kunne have en mindre gruppe deltagere, så 
de ville have nemmere ved at komme til orde, og det ville være mere trygt at interagere.  

Omfanget i forhold til valgmulighederne var ligeledes varierende, der var eksempelvis stort 
omfang, da jeg spurgte: hvad skete der så? I improfortællingsforløbet var der ikke direkte 
præprogrammering, men mulighederne var ikke ubegrænsede, da der lå en præ-tekst i form af 
genrevalg, personer og konflikt. Eller set ud fra aktantmodellen, var kommunikationsaksen og 
projektet forudbestemt, men konfliktaksen blev åbnet op og deltagerne kom her med bud, som ikke 
allerede var forberedt. Omfanget af valgmuligheder i forhold til konfliktaksen var således ikke 
begrænset af præprogrammering, da deltageren kunne træffe alle de valg fiktionsrammen tillod. 
De bud deltagerne kom med affødte en stor mængde af nye valg, som måtte undergå kontinuerlig 
selektion og genskrivning. Da Jens fx trådte ind i køkkenet, spurgte jeg deltagerne om, hvad der så 
skulle ske, og de foreslog, at der skulle komme en trold. Dette bud lå slet ikke i min bevidsthed, da 
vi lige havde udryddet troldene, men da det blev sagt, måtte der straks genindføres en trold, og en 
handling mellem trolden og Jens. Fordelene, ved at det kun var konfliktaksen, som havde et stort 
omfang, var at det reducerede kompleksiteten, og dermed fokuserede deltagernes interaktion. På 
den måde blev interaktionen rammesat, og samtidig var det med til at sikre den narrativ historie.  

Betydning for deltagernes valg var ligeledes varierende lige fra ikke-værende, som fx i 
starthistorien, til en forholdsvis stor grad af betydning, når det fortællende niveau blev åbent. 
Samtidig dannede deltagernes fund og ideer grundlaget for historiens videre gang efter 
starthistorien. I forbindelse med det fortællende niveau havde deltagerne mulighed for at 
interagere med den narrative ramme på to måder: 1)Når der var ’åben for tomme pladser’ kunne 
de foretage valg, som forventningerne havde indkredset, hvor fortælleren havde begrænset 
deltagernes valgmuligheder enten helt konkret eller implicit i præ-teksten. Iselv om omfanget her 
ikke var stort fik deltagernes valg dog stadig betydning. 2) Når der var åben, og deltagerne havde 
mulighed for at foretage valg, hvor valgmulighederne omfang var ubegrænsede, og hvor deres 
valg tilføjende nyt til historien, og derved fik stor betydning for denne. Dette kan sammenlignes 
med Ryans skelnen mellem to former for interaktion30: ’selective interactivity’, som kun er 
valgselektioner, og ’productive interactivity’ som også er forventningsselektioner. Hun mener, at 
hvis deltagerne får mulighed for at gøre forventningsselektioner i systemet, er det et kvantespring i 
kompleksiteten af det interaktive system. Hvis man derfor ser udover starthistorien, så havde 
deltagernes bud og valg stor indflydelse på fiktionens forløb. Hele essensen i 
improfortællingsforløbet var netop, at deltagerne sammen med fortælleren skulle skabe historien. 

 
Hvis man sammensætter frekvens, omfang og betydning, kan man undersøge om interaktiviteten i 
improfortælling foregår på mikro- eller makroplan. Den interaktivitet, som fandt sted da 
kommunikationen foregik på det fortællende niveau, som var ’lukket’, kunne siges at foregå på 
mikroplan. Her var frekvensen af muligheder og mulighedernes omfang begrænset, og samtidig fik 
deltagernes bud ingen særlig betydning. Interaktivitet på mikroplan kunne have resulteret i en 
pacificering af deltageren. Hvis man stiller deltagerne en interaktiv fortælling i udsigt og ikke holder 
dette, kan de miste lysten til at interagere. Men når interaktiviteten foregik på et mikroplan, var det 
samtidig her, jeg som fortæller fortalte en bid af den historie, de skulle interager med, og jeg 

                                                
30 Dette kan svare til Luhmanns skelen mellem to typer af selektioner i interaktionssystemer: a) selektioner, 
som vælger mellem de muligheder, som forventningerne indkredser, valgselektioner, og b) mellemliggende 
selektioner som danner forventninger indkredser muligheder, forventningsselektioner. 
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håbede, at det blev gjort på en sådan måde, at historien virkede spændende og forførende på 
deltagerne, så de fik lyst til at interagere med den. 

Interaktivitet på mellemplanet viste sig når det fortællende niveau åbnede op, her kunne 
historien kun eksistere via deltagernes medvirken. Fortællerens rolle blev essentiel, da jeg skulle 
sørge for, at deltagernes bud og valg også udløste en forandring i historien. Samtidig var det 
coachende niveau også præget af mellemplanet, da kommunikationen tog udgangspunkt i 
deltagerne og ikke historien. Det var her deltagerne virkeligt kunne få lov til at styre historien og 
dermed føle ejerskab. Jeg har dog gjort erfaringer med et improfortællingsforløb for en 3.klasse, 
som skulle have foregået på et mellemplan, men da jeg vægtede interaktionen, blev de ikke forført 
af den narrative historie. Det bevirkede, at nogle blev passive, mens andre begyndte at udfordre 
interaktiviteten ved at se, hvad der var muligt. Der kom fx lige pludselig en superhelt eller et 
computerspil ind i historien. Da jeg som fortæller ikke stoppede dette, bevægede de aktive sig op 
på et makroplan, mens de passive gik ned på et mikroplan.  

Jeg mener ikke, der foregik interaktivitet på makroplanet i objektet for dette speciales 
procesanalyse. Den totale interaktivitet kan ikke vise sig, så længe der er faste spilleregler, en 
genre og en starthistorie. Men i den føromtalte situation med en 3. klasse, havde jeg ikke så faste 
spilleregler eller en så styrende introduktion, derfor kunne deltagerne begynde at udforske 
rammerne for selve improfortællingen og på den måde bevæge sig op på et makroplan. Grunden 
til, at jeg prøvede at styre væk fra en lignende situation i det her analyserede 
improfortællingsforløb, var, at historien i forløbet med den nævnte 3. klasse, kom meget langt væk 
fra en fuldt ud narrativ form. Forløbet blev kun interessant for dem, der interagerede og mistede 
derfor fællesskabsoplevelse, spænding, flow og nærvær, samt mulighed for indlevelse i historien.  

 

4.2.4 Del-konklusion 

Analysen af interaktiviteten ud fra Laurels parametre kan virke diffus, netop fordi hendes 
parametre kan være svære at arbejde med i praksis. Hvordan kan man måle interaktiviteten, når 
den ikke er ensartet i forløbet? I stedet kan parametrene bruges til at vise, at improfortælling har 
forholdsvis høj interaktivitet i forhold til omfanget af konfliktaksen og deltagernes bud får stor 
betydning for den del af historien, der foregår i uderummet. Modsat er der lav interaktivitet i forhold 
til omfanget af projektet og kommunikationsaksen, og deltagernes bud får ikke særlig stor 
betydning for starthistorien. M.a.o. veksles der mellem begrænset og høj interaktivitet, og dette 
skete, ved at jeg som fortæller skiftevis åbnede og lukkede for medfortælling. Strategien for at 
arbejde med en sådan vekselvirkning er, at jeg på den måde kan holde gang i både interaktivitet 
og narrativitet. Ved at bruge Laurels parametre, er jeg altså kommet frem til, ’hvordan’ 
interaktiviteten kommer til udtryk i et improfortællingsforløb, i stedet for hvor meget interaktivitet 
der optræder i forløbet.   
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4.3 Fiktionskontrakten.  

I det følgende afsnit vil jeg undersøge forholdet mellem narrativitet og interaktivitet, og hvordan 
disse rammesættes. Først vil jeg beskrive fiktionsniveauerne i det konkrete improfortællingsforløb, 
og derefter vil jeg undersøge forhandlingsprocedurerne.  

Formålet med mundtlig fortælling er at formidle en historie. Formålet i det konkrete 
improfortællingsforløb var ligeledes at formidle en historie, men samtidig var målet også, at den 
historie, der blev formidlet, blev skabt sammen med deltagerne, dvs. at Iimprofortællingsforløbet 
skulle indeholde både narrative og interaktive strukturer. For at opfylde målet skulle jeg som 
fortæller coache deltagerne mellem disse dramaturgier. I almindelig mundtlig historiefortælling er 
dramaturgien og rammen for denne ofte skjult, så tilhørere ikke bliver forstyrret, men bare kan lade 
sig forføre ind i det fiktive univers. En tilsvarende skjulthed i improfortællingsforløbet er umuligt, 
eftersom deltagerne skal gøres bekendte med rammen for narrativitet og interaktivitet, ellers er en 
historie skabt via interaktion vanskeligt (Sandvik 2007). 

For at give deltagerne indsigt i de to dramaturgier, inddrog jeg en tredje, nemlig en 
metafiktionel dramaturgi, hvor fiktionen blev synlig som fiktion, dvs. som noget åbenlyst frembragt. 
På den måde kunne jeg som fortæller, via det metafiktionelle greb, gøre de forskellige 
fiktionsniveauer tydelige, og desuden formålet med forløbet og dermed også rammen for forløbet. I 
det konkrete improfortællingsforløb vekslede jeg mellem fire fiktionsrum, hvilket kommer til udtryk i 
nedenstående figur og i det følgende.  

 

 

Figur 18: Fiktionsniveauer i improfortælling. (inspireret af Sune Sørensen 2006 og Ninna Riss 2006).  

 
Det, der betegnes som rammesætningen i figur 18, foregik i improfortællingsforløbet udenfor fiktionen, og 
var med til at indramme forløbet ved at forklare deltagerne, hvilke spilleregler, strukturer og fiktionsniveauer, 
de kunne forvente sig. Jeg benyttede mig af denne position før starthistorien. F: Jeg vil gå i gang 
med at fortælle jer hvad der skal ske, ved i hvad der skal ske? D: Jaa, vi skal høre en historie. F: 
Ja vi skal høre en historie. Jeg fortæller en lille starthistorie, men den her historie, den mangler 
noget handling og en slutning og det skal i være med til at hjælpe mig med at digte. På den måde 
forklarede jeg for det første, at historien skulle leve op til en narrativ dramaturgi, med begyndelse, 
midte(handling) og afslutning. For det andet forklarede jeg, at forløbet også byggede på en 
interaktiv dramaturgi, og implicit hvordan denne interaktivitet ville tage sig ud, fx sagde jeg, at de 
skulle hjælpe mig, hvilket fremhævede, at de ikke ville opleve interaktivitet på makroplan. I stedet 
blev der fortalt, at de efter starthistorien ville opleve interaktion på mellemplanet: være med til at 
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hjælpe mig med at digte. For det tredje tydeliggjorde jeg, at forløbet ville være mere åbent end i 
almindelig historiefortælling, ved at spørge åbent ved i hvad der vil ske. Det var også en metode til 
at lave en forventningsafklaring i forhold til deltagerne. Jeg oplevede én gang, hvor de svarede ja 
vi skal spille teater, her var det vigtig af få forklaret, at de ikke kom til at fungere som skuespillere, 
men i stedet som fortællere. En anden form for forventningsafklaring, bestod i at fortælle, hvad jeg 
ønskede af dem som medfortællere, nemlig at de skulle bruge deres fantasi, og være gode til at 
lytte til hinanden.  

En af strategierne for improfortællingsforløbet var at veksle mellem 
kommunikationsniveauerne og dette blev forklaret for deltagerne. Først forklarede jeg, at der blev 
kommunikeret på to overordnede niveauer: fortællende og coachende niveau. Det gjorde jeg både 
på en forklarende måde samt ved at give et eksempel på coachende niveau som et åbent niveau: 
så går vi ind i et nyt rum, og inde i det rum siger jeg, at i først skal undersøge det (viser det selv 
med kroppen) hvad er det der hænger på væggene, hvad er det for nogle billeder…? Jeg prøvede, 
at forklare deltagerne, hvornår de var på de forskellige kommunikationsniveauer. Derudover 
indsatte jeg nogle markører for at hjælpe kommunikationen. Jeg implementerede bl.a. en klokke 
som markør: Når I har undersøgt rummet lidt, … så vil jeg ringe lidt med denne her’ (ringer med en 
klokke) ’Og det betyder så, at nu skal vi videre med historien. Klokken kunne derved samle 
deltagerne og bringe kommunikationen nærmere historien ved at gå til det coachende niveau som 
var ’åben, men styret’, samt ’lukket’. En anden markør var nødvendig, for at jeg som fortællere 
kunne vide, hvornår deltagerne havde et bud til historien. Jeg spurgte derfor til, hvordan de 
kommunikerede henne i skolen, og alle var straks med på, at de skulle række hånden op, hvis de 
havde nogle ideer til historien, hvilket vi ligeledes valgte at bruge. En anden form for markør var 
den, som lå implicit i teksten, fx når jeg sagde: Hvad skal der ske, eller Hvad skete der så? Denne 
markør gjorde det klart for deltagerne, at de havde mulighed for at komme med bud, uden at jeg 
som fortæller havde begrænset deres muligheder. Samtidig markerede deltagerne via deres sprog, 
hvor meget de ønske at få deres bud implementeret i historien. Eksempelvis kom en deltager med 
et lidt forsigtigt bud: måske er det… , som indikerede at det var et bud han var villig til at gå på 
kompromis med. Modsat indsatte en dreng selv sit bud i historien: så kom der en trold….. Dette 
viste, at deltagerne virkelig gerne ville have hans bud implementeret i historien.  

Laurels model har medtænkt en ramme, som netop er den, der forhandles i 
rammesætningen. Den indeholder alle spillereglerne for kommunikationen, forventningsafklaringen 
og den overordnet struktur for forløbet (fig. 19).  

 

 

Figur 19 Rammen præsenteres og forhandles 
 

I det følgende vil jeg kom nærmere ind på det metafitionelle niveau. Når man i et forløb er 
metafiktionel, er man selvpåpegende. På det metafiktionelle niveau i improfortællingsforløbet, 
blev der talt om rammen for historien. På dette niveau var deltagerne og jeg som fortæller uden for 
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fiktionen og prøvede at gennemskue den narrative dramaturgi. Det var et rekonstruerende metablik 
som gjorde, at jeg sammen med deltagerne kunne tage beslutninger, som vi mente vil være gode 
for historiens fremdrift. Historiens plot og ramme var dermed den primære drivkraft. 

Eks.:  F: Hvordan kan vi bruge det her billede i historien? 

 D: Det ved jeg, de kunne blive gift..  

 F: Den tager vi med i bagagen, for det lyder lidt som en slutning 

 D: ja.  

Ved at gøre historiens ramme synlig for deltagerne, kunne jeg også lettere gøre dem ansvarlige 
over for forløbet og historiens udvikling. Princippet for narrativiteten i improfortælling og et af 
succeskriterierne var altså, at alle deltagerne følte et ejerskab over for historien. Jo bedre 
deltagerne blev til at gennemskue dramaturgien i improfortælling, desto bedre blev de til at kunne 
træffe valg baseret på, hvad der var bedst for historien. 

 

 

Figur 20 Metafiktionel niveau - bevidsthed om historiens ramme 
 

Figur 20 er en sammensætning af berettermodellens temporalitet og af Laurels model over 
kohærensdramaturgi, som vises ved at mulighedsrummet indsnævres temporalt. Derudover har jeg 
medtænkt den struktur der dannes ved at deltagerne skal bevæge sig fra rum til rum. Starthistorien 
udgjorde exposition og desis blev fortalt i stuen. Derefter blev der fortalt en afrundet del af historien i 
soveværelset og i køkkenet, rummene gav deltagerne inspiration til historiens før-klimaks. 
Historien afsluttes i fangekælderen, som skabte inspiration til historiens klimaks og lysis. 
Deltagerne blev på en simpel måde præcenteret for denne struktur i rammesætningen ved at få at 
vide, hvor mange rum de skulle igennem, og at de først skulle høre en starthistorie, og derefter 
skulle hjælpe med at skabe handling og en afslutning. Som fortæller refererede jeg til denne struktur. 
D: Jamen så kunne det være at troldene havde taget hende der pigen. F: Han kunne ikke rigtig 
høre hende for det er lidt for tidligt vi finder hende for vi skal ind i to rum mere. Jeg afviste dette 
bud ved at give en metafiktionel begrundelse, altså at det ikke passede ind i den narrative struktur. 
Deltageren godtog dette svar, og vi kom videre med historien.  

På det interaktive fiktionsniveau blev der forhandlet om historiens indhold. Det var et 
fiktionsniveau, hvor jeg som fortæller, kunne bryde ud af historien, og spørge deltagerne om, hvad 
der skulle ske, eller deltagerne kunne komme med input til historien. Det var her 
selektionsprocessen blev synliggjort, og her der blev forhandlet med deltagerne, om hvilke bud, 
der skulle accepteres i historien.  
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Eks.: F: rammer troldefaren lige der i panden så han bare vælter bagover med et kæmpe 
brag. 

D: så revner gulvet  

F: ja så gulvet begyndte at revne   

D: ja og så døde de andre også  

F: jamen hvordan skal de dø?  

D: så faldt de ned i revnerne  

F: nååre ja 

 

Det var et niveau, hvor både deltagerne og jeg kunne bevæge os hurtigt ind og ud af fiktionen. Den 
interaktive proces foregik hovedsageligt, når kommunikationen foregik på det fortællende niveau 
som var ’åben’ og ’åben for tomme pladser’, samt på det coachende niveau som var ’lukket’. På 
dette fiktionsniveau var der en kommunikation mellem mig som fortæller og deltagerne, angående 
hvad der skulle ske i historien. Figur 21 viser med sin grå farve mulighedsrummet for at interagere 
med historien. Jeg vil beskæftige mig mere med dette niveau i det næste afsnit, som omhandler 
forhandlingen af bud mellem fortæller og deltagere.  

 

 

Figur 21 det interaktive fiktionsniveau, sådan som det åbner og lukker for interaktivitet undervejs i forløbet 
 

Historiens fiktionsniveau er improfortællingens fabula: den historie som alle deltagere har hørt og 
været med til at skabe. Den inderste kerne var efter forløbets afslutning mulig at rekonstruere, og 
jeg har i denne opgave udsat den for dramaturgisk analyse. Denne fiktionskonstruktion kan dog 
højst betragtes som et fornøjeligt biprodukt, der henviser semiotisk til det tidslige værk.   
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I Figur 22 bevæger historien sig som en vandret sort streg gennem mulighedsrummet. Modellen medtænker 
improfortællings fire fiktionlag.  
 

I figur 22 har jeg forsøgt at tegne en model for improfortællingens fire fiktionslag. Historiens 
fiktionsniveau, viser sig som en vandret sort streg, som den inderste kerne. Der hvor stregen er 
tyk, viser det fortællende niveau, hvor Eventyret om Jens blev fortalt. Der hvor stregerne er tynde, 
illustrerer der hvor kommunikationen var på et coachende niveau. Den sorte tykke streg er ikke et 
udtryk for processen, men derimod den historie, som man kan aflæse, når man er færdig. Man kan 
sige at historien er improfortællingens inderste kerne, som alle de andre fiktionslag er med til at 
muliggøre. Man omvendt kan man også sige at historien udgør stammen af improfortælling, for i 
det store hele drejer det sig om at digte og fortælle en historie.  

Laurels model er dejlig simpel og homogen, så jeg på den måde kan forstå hvad der sker på 
de forskellige fiktionsniveauer, og hvordan de samlet set er med til at skabe forløbet. Men brugen 
af en model skaber selvfølgelig også en forsimpling af den praktiske proces.  

  

4.3.1 Forhandlingsprocedure 

Det var på det interaktive niveau forhandlingerne mellem mig som fortæller og deltagerne fandt 
sted. I dette afsnit ønsker jeg at undersøge hvordan det kom til udtryk. Som jeg har skrevet i 
Teoretisk platform, så er det vigtig at have nogle begrænsninger for, hvad deltagerne kan fylde på 
de tommepladser, når man arbejder med en participatorisk modus. Lehmann skriver, at hvis man 
ønsker at fastholde muligheden for at fortælle en godt opbygget historie, pålægger man sig selv en 
maksimalt krævende opgave. Han mener nemlig, at den lineære udviklingslogik er overordentlig 
vanskeligt at opretholde, når man lukker op for deltagelse. Hvad nu hvis deltagerne har en helt 
anden udvikling i tankerne, når de kommer med bud? Lehmann mener, at hvis man først har åbnet 
op for medfortælling, så bliver man også nødt til at tage deltagernes indspil alvorligt. Gør man det 
ikke, er resultatet, at tilbuddet om deltagelse vil blive oplevet som falsk. Lehmann mener, at 
løsningen på dette problem ligger i at indføre meget restriktive grænser for, hvilke bud der kan 
accepteres, og en klarlæggelse af hvornår de ikke er på deres plads (Lehmann 2007). En måde, 
jeg har skabt nogle grænser på, var ved at fortælle en starthistorie, da denne indsnævrer 
mulighedsrummen. Der opstod ligeledes grænser ved at lade det fortællende niveau starte lukket 
og derefter åbne op.  

Når improfortællingsforløbet ikke blev skabt ud fra intentioner om at foregå på et makroplan, 
var det mig som fortæller, der stod for forhandlingsproceduren. Jeg sørgede for, at de bud, der 
forhandledes, passede ind i den narrative ramme og sammen udgjorde en helhed, og på den 
måde kunne jeg sørge for, at den narrative struktur blev skabt. Jeg tog historien i etaper, så der 
hele tiden blev plads til deltagernes bud. På den måde kunne jeg sikre, at der blev åbnet op for 
interaktivitet. Samtidig var jeg også den autoritet, der foretog valg, hvis deltagerne ikke 
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samarbejdede om historien, men gik imod hinandens bud. Som fortæller måtte jeg også være klar 
til at justere graden af interaktivitet, hvilket var muligt via det direkte møde (Riss & Mørkholt 
2006:104). Et eksempel på dette var, når jeg spurgte: hvad skete der så, og deltagerne ikke havde 
nogle bud. Jeg gik ned i interaktionsniveau ved at indskrænke mulighederne til: Gik Jens i 
kælderen, eller gik han på loftet? 

Som fortæller afviste jeg budene på mange måder. De bud, der kom fra deltagerne på det 
coachende niveau blev ikke alle forhandlet i historien, men de blev heller ikke ekskluderet. Til 
gengæld overhørtes mange, fx lod jeg deltagerne fortælle, hvad de havde fundet, men ikke alle 
ting implementeredes i historien. Ud fra et helhedsmæssigt synspunkt var disse mange fund et 
forstyrrende potentiale. Udvælgelsen af nogle fund var vigtig, da det indikerede, at alle bud ikke 
kunne forhandles, og at alt ikke stod til åben forhandling. Denne nuanceforskel mellem eksklusion 
og ignorering af bud var væsentlig. Jeg ignorerede noget ved at lytte, men uden at bruge det. På 
den måde blev forslagene ikke direkte forkastede. Det gode ved ignorering var, at mens visse bud 
ikke fik opmærksomhed, satte jeg i samme forbindelse fokus på det handlingspotentiale, der var. 
Ignoreringen af deltagernes tilbud var dermed en måde at selektere på, altså en indirekte form for 
kompleksitetsreduktion.  

De bud, der kom fra deltagerne på det fortællende niveau, blev derimod direkte afvist. Hvilket 
sker fx i starthistorien: D: han skal have våben med. F: han har ikke noget våben.  D: men det 
kunne godt være at han kunne… F: Det kan være han får et våben senere, men han har ingen ting 
nu. D: han kunne tage sådan … F: Jamen han havde ikke nogen våben for han var fattig. 
Afvisningen af dette bud, blev foretaget ud fra den betragtning, at rollen skulle være sårbar, så alt 
var muligt, når deltagerne skulle i gang med at digte. De direkte afvisninger tydeliggjorde, at det 
ikke var ligegyldigt, hvornår der åbnedes for deltagernes indspil i det narrative forløb. Når der var 
en direkte afvisning, prøvede jeg at forklare afvisningen for deltagerne. Dette gjorde jeg på to 
forskellige niveauer. For det første kunne det være en forklaring ud fra historien, som brugt i 
foregående eksempel. Her var forklaringen, at Jens er så fattig, at han ikke havde råd til våben. 
For det andet kunne det forklares ud fra et metafiktionelt niveau, som fx da deltagerne foreslog, at 
det kunne være et billede af Jens og Birgitte, der blev gift, og jeg svarede, at deres forslag lød som 
en slutning, og vi ikke kunne slutte endnu. 

En tredje form for afvisning forekom, når jeg godtog deltagernes bud og implementerede dem 
i historien, men uden de fik betydning, og jeg derfor blev ved med at stille det samme spørgsmål. 
Det sker fx når Jens’ første gang havde bekæmpet fem trolde i kælderen, ønskede jeg, at Jens 
skulle have noget med sig, som kan være ham til gavn. Deltagerne kommer med mange forslag, 
og jeg godtog mange af dem, men blev ved med at spørge, i håb om at der kom et bud, som jeg 
kunne se som et narrativt potentiale.31  

Når jeg derimod forhandlede deltagernes bud, blev det sagt direkte, og dette fandt sted på 
det fortællende niveau, som var ’åben for tomme pladser’ og det coachende niveau, som var ’åben 
men styret’ og ’lukket’. På fortælleniveauet blev de forhandlede bud markeret ved, at jeg gentog 
dem med fortællestemmen, dvs. at deres bud skulle igennem mig som fortæller for at blive 
implementeret i historien. På det coachende niveau blev mange af deres bud ligeledes gentaget af 
mig som fortæller, men de kunne ikke forhandles i historien på dette niveau. 

  

4.3.3 Del-konklusion 

                                                
31 Her er jeg bevidst om at man af deltagernes bud har potentiale, jeg kan bare ikke se det i situationen, og venter til jeg 
kan.  
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Som fortæller benyttede jeg tre væsentlige fiktionsniveauer i improfortælling: narrativitet, 
interaktivitet og metafiktionel. Disse tre fiktionsniveauer blev klarlagt for deltagerne i 
rammesætningen, så de vidste hvordan vi skulle skabe et interaktivt improviseret eventyr. Via 
starthistorien blev det naturligt inkorporeret et hvad, deltagerne kunne interagere med. Desuden 
blev forhandlingsstrategierne præsenteret, så de vidste hvem, der måtte komme med bud og 
hvornår. I forhold til fiktionskontrakten, vil jeg konkludere, at des mere klar jeg er i 
rammesætningen og forhandlingssituationen, des mere sikker er jeg på balancen mellem 
narrativitet og interaktivitet, og samtidig bliver min funktion som kontrolinstans formindsket. 

 

4.4 Procesanalysen afrundes  
Via procesanalysen har jeg vist, hvordan deltagerne og fortælleren er i stand til via interaktivitet at 
skabe et rigtigt eventyr, der er godt opbygget og med substans. Historien blev skabt via 
kommunikation mellem deltagerne og fortælleren, men fortælleren havde den dramaturgiske 
kontrol og kunne dermed veksle mellem at åbne og lukke for medfortællingen og justere 
deltagernes bud, hvis de ikke passede ind i den narrative ramme og dette blev gjort på et 
metafiktionel niveau. Det blev dog tydeligt, at deltagerne arbejdede for en lineær fortælling, hvilket 
bevirkede, at jeg som fortæller løbende kunne øge interaktiviteten.  

Da improfortælling veksler mellem at åbne og lukke for medfortælling, bliver det et medie, der 
kan skabe sammenhængende dramaturgier, samtidig med at den kan rumme en forholdsvis høj 
grad af interaktion i forhold til omfanget, hvad computerspillet endnu ikke kan. Dette er bl.a., fordi 
improfortællingen som system har en evne til at tilpasse sig deltagerne og opdatere sig samtidig 
med at forløbet finder sted. Samtidig bliver det tydeligt, at systemet styres af en dramaturgisk 
ramme, som handler om at skabe en narrativ historie, og denne bliver sagt tydeligt til deltagerne, 
men også formidlet gennem en starthistorie, som skaber præ-teksten for forløbet.  

Jeg har nu analyseret, hvorledes dobbeltgrebet tager sig ud i praksis, dvs. hvordan jeg 
arbejder med både narrative og interaktive strategier i improfortælling. Jeg kan således 
konkludere, at der i det foreliggende improfortællingsforløb forefindes en balancegang mellem 
interaktivitet og narrativitet, og at det metafiktionelle greb netop er med til at opretholde denne 
balancegang under forløbet. På den måde bliver improfortælling et medie, der kan skabe 
sammenhængende dramaturgier, samtidig med at det kan rumme en forholdsvis høj grad af 
interaktion. Usikkerheden i dette medie, befinder sig hos fortælleren, da det er denne, der har den 
dramaturgiske kontrol. Fortælleren kan i situationen kun se ud fra et perspektiv, og kan derved 
komme til at lukke der, hvor man tror, man åbner. 
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5. Systemteori  
I dette afsnit vil jeg med Luhmanns systemteori undersøge konstruktionen af improfortælling både 
på et overordnet plan og i forhold til det analyserede forløb, som er beskrevet her i opgaven. Først 
vil jeg kort præsentere den del af Luhmanns systemteori, som er væsentlige for min analyse, og 
følgende vil jeg se nærmere på improfortællingen ud fra en systemteoretisk iagttagelsesposition.  

 

 5.1 Systemteoriens grundbegreber 
Ifølge Luhmanns stemteori bliver ethvert system til ved (fx et teoretisk perspektiv eller mundtlig 
fortælling), at der sættes en bestemt distinktion. Før man kan afgrænse og undersøge noget, må 
man nødvendigvis sætte en forskel. Luhmann gør dette tydeligt ved at beskrive systemet som en 
form, der deler en inderside fra en yderside. Indersiden af formen er systemet, mens ydersiden af 
formen er omverdenen, og det er kun fra formens inderside altså systemet, operationer kan 
foretages. 

 

 

Figur 23 af et system 
 

Systemet må altså betegne en forskel for at blive oprettet som system, og når denne forskel er 
oprettet, kan systemet operere via den markerede forskel. Forskellen kan udgøre en struktur, der 
kan lede kommunikation og i så fald vil denne kommunikation afsætte sig som en erkendelse i 
systemet. Denne erkendelse kan enten bekræfte strukturen, dvs. den iagttagede forskel imellem 
det iagttagende system og omverdenen, der så fortsætter uændret, nu stabiliseret af denne indsigt. 
Eller erkendelsen kan underkende den iagttagede struktur og derved gennemtvinge en 
modifikation af strukturen, som således må re-stabilisere sig i en ny form. På den måde fører den 
indstiftende forskel til etableringen af et operativt lukket system, dvs. et system, der kun kan 
forblive lukket, så længe dets operationer bekræfter den indstiftende forskel. 

I relation til det enkelte system er omverdenen så alt andet. I den forstand er omverdenen 
ikke selv et system. Men da det er systemet, der danner sine relationer til omverdenen eller 
udskiller sig fra den, så er den forskellig fra system til system. Omverdenen besidder mere 
kompleksitet end systemet, da der er flere elementer, end det er muligt for systemet at forbinde sig 
med.  

 

  

Luhmanns systembegreb, kan på et strukturelt-funktionelt grundlag beskrive hele verden:  
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Man kan tale om et system i almindelighed, når man holder sig kendetegn for øje, hvis bortfald ville 
stille spørgsmål til en given genstands karakter af at være et system Undertiden bliver enheden i 
den samlede mængde af sådanne kendetegn også betegnet som et system (Luhmann 2000:36).  

 

Jeg vil her kort præsentere psykiske og sociale systemer, da de er relevante i forbindelse med 
improfortælling. Både psykiske og sociale systemer er selvreferentielle, lukkede systemer, men de 
opererer med forskellige elementer. Psykiske systemers elementer er tanker, mens sociale 
systemers er kommunikation. Disse elementer er kendetegnede ved at være tidsafhængige. 
Psykiske systemer producerer tanker af tanker: en tanke tænkes, men i næste øjeblik bliver den 
afløst af en ny. Sociale systemer producerer kommunikation af kommunikation. Det er altså ikke 
psykiske systemer, der kommunikerer, men kommunikationen selv. Psykiske systemer er omverden 
for det sociale system, og det sociale system er omverden for psykiske systemer. (Luhmann 
2000:220f). I improfortælling er fortællingens kommunikation med andre ord omverden for de 
enkelte deltagendes tanker, og deltagernes tanker er omverden for fortællingens kommunikation.  

Luhmann mener, at sociale systemer er autopoietiske. Autopoiesis32 betyder selvskabelse 
eller selvproduktion. Sociale systemer er dermed selvreferentielt organiserede og selvreferentielle 
systemer opererer autopoietisk. Samtidig er systemet lukket, så enhver enhed, som anvendes i 
systemet bestemmes af systemet selv. Systemet trækker ikke noget ind i sig. Dvs. at sociale 
systemer er autopoietiske, lukkede og selvreferentielle. Systemet kan kun udføre operationer inden 
for dets egne grænser, så systemets operationer sættes i gang af omverdenen, ved at den 
forstyrrer systemet til selv at foretage operationer. Systemet erkender altså at markere en forskel i 
sin omverden og genindfører efterfølgende denne forskel (det valgte) i sig selv som grundlag for sine 
videre operationer. På den måde bliver omverdenskompleksiteten reduceret, men forudsætningen 
for denne operation, var, at systemet allerede havde så megen viden, at det kunne skabe en 
forskel (Rasmussen 1998:128ff).  

Iagttagelse er Luhmanns grundbegreb for den systeminterne operation, der foretager en 
betegnelse ved hjælp af en skelnen. (Kneer & Armin 1997:100). En iagttagelse er altså en 
operation med to komponenter, for det første selve valget af side og for det andet det kendetegn, 
der adskiller det valgte fra alt det som ikke vælges.  

 

 

Figur 24 systemets valg. Figuren er skabt med inspiration af Rasmussen (1998:129) 
 

Den iagttagende position er altid systemintern, og man kan ikke iagttage systemet uden at være 
del af det. Den forskel, som systemet sætter, kaldes for en blind plet. For iagttagelsen er det 
umuligt at iagttage den forskel, som den anvender. Dette udelukker ikke, at en anden iagttagelse 
iagttager den første iagttagelses forskel, dvs. betegner den første forskel ved hjælp af en forskel. 

                                                
32 Begrebet autopoietisk er hentet fra de chilenske biologer Varela og Maturana, men udvides fra den biologiske brug til 
et grundlæggende fænomen, som kendetegner systemer af alle typer.  
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(Kneer & Armin 1997:104). Luhmann kalder denne iagttagelse af iagttagelse for iagttagelse af 
anden orden. Denne anden ordens iagttagelse kan foretages af et andet system eller af 
selvsamme system, men ikke som en samtidighed, da der kræves en ny forskel og blind plet for at 
kunne foretage denne iagttagelse.  

Man kan sige, at den systemteoretiske tankegang er relativistisk, eftersom den er baseret 
på den antagelse, at der ikke kan gives noget grundlæggende eller overordnet perspektiv. 
Sådan må det være, fordi ethvert bud beror på en distinktion, der kunne have været draget 
anderledes. Alle perspektiver er derfor i princippet lige gyldige. Men som Szatkovski pointerer, 
så er fordelen ved systemteori, at den gør det muligt at undersøge, hvorledes bestemte 
perspektiver er konstrueret. Man må med andre ord spørge til, hvilket distinktioner de er styret 
af, eller altså hvilke forskelle, der for de respektive systemer gør en forskel. Den indstiftende 
forskel i improfortælling kan dermed være sat anderledes, og min opgave som er en iagttagelse 
af improfortælling kunne ligeledes have fokuseret anderledes, eller brugt andre teorier til 
undersøgelsen. Improfortælling og undersøgelsen af denne kan derved siges at være 
kontingent, idet kontingens betyder, at alting altid kan være anderledes. Hvordan kan denne 
kontingensfølelse reduceres? Det kan den gennem kommunikation, hvor man stiller spørgsmål 
til de valg, der er taget. Jeg kan som skaber af improfortælling ikke selv se grundlaget for mine 
valg, i samme operation, som jeg foretager dem, men i denne opgave kan jeg netop undersøge, 
hvilke forskelle der gør en forskel for improfortælling, og kan med det grundlag gøre mig 
forhåbning om en anden ordens iagttagelse, men vel vidende at denne iagttagelse ligeledes 
kunne være foretaget ud fra en anden indstiftende forskel.  

 

5.1.1. Funktionssystemer  

I dette afsnit vil jeg beskrive, hvordan Szatkowski betegner et funktionssystem samt benytte hans 
eksempel med kunstsystemet. Som nævnt opstår et system ved at skabe en forskel, som kan 
udgør en struktur. Hvis tilslutninger til dette system over tid er omfangsrige og komplekse nok, 
etableres et autopoetisk, selvreferentielt system, der skiller sig ud fra andre systemer. Systemet 
bliver altså til et selvreproducerende system, der er lukket og helt og holdent gør brug af sit eget 
kodesprog til at definere sig selv med. I bunden af dette autopoetiske system ligger en grund-
skelnen, som kan beskrives som den afgørende forskel mellem systemet og omverden. En forskel, 
som Szatkowski kalder for den initiale forskel og som etablerer strukturer. Denne grund-skelnen 
har karakter af en kode og et program, og via disse dannes et funktionssystem. Szatkowski 
beskriver grund-skelnen i forbindelse med kunstsystemet:  

 

Kunstsystemet har en kode, der afgør spørgsmålet om kunst og omverden, og denne skelnen 
mellem systemet selv (selvreference) og dets omverden (fremmedreference) skæres igennem af 
en programakse: et program der med en positiv pol afgør den ”gode” måde at lave kunst på…og 
med en negativ pol afgør, hvad der nok er kunst, men ikke kunst på den gode måde. (Szatkowski 
2005:48)  

  

Koden, der betinger systemoperationerne, kan holdes stabil som en binær skematik, [I/O] eller [+/-
], og de forhold, der dikterer på hvilken side af denne skelnen, hændelser eller systemiske 
forstyrrelser måtte befinde sig, kaldes programmer. Et program er en samling af regler, der 
fortæller, hvad der er på plussiden af koden, og hvad der er på minussiden. Programmer skal være 
sådan indrettede, at det er forudset, at der i løbet af udførelsen kan blive behov for at ændre på 
programmet. Programmet tjener til at fastlægge en række forventninger, som forekommer 
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selvfølgelige, og som skal indløses i processen, der styres af programmet. Programmer medfører, 
at man kan skelne mellem rigtig/ikke-rigtig tilordning til kodeværdien. Man kan altså godt lave et 
kunstværk, som efter systemets program er mislykket, uden det af den grund kan siges at være 
ikke-kunst. (Szatkowski 2005:61). Skal man ændre i programtypen, kræver det, at man er enig om 
nogle bagvedliggende værdier, ellers bliver sådanne ombrydninger meget vanskelige. Derfor bliver 
det nødvendigt at indføre en sidste differens, mellem programmer og positionen. Positionen er som 
Luhmann beskriver: individuelt symboliserede synspunkter, der indebærer at foretrække særlige 
tilstande eller hændelser (2000:372). Hvis man vil opnå informationer om rigtigheden af en 
handling ud fra positionerer, så må man forudsætte en logisk rangordning i forhold til en mængde 
forskellige positioner.  Positionskonsensus letter kommunikationen om programmets mulige 
ændringer og tilpasninger. Rangorden er ikke fastlagt en gang for alle. (Luhmann 2000:372f) 

Szatkowskis model over funktionssystemer hjælper med at klargøre, hvorfra kunstsystemet 
iagttager verden. I det følgende afsnit ønsker jeg at iagttage improfortælling ud fra et 
systemteoretisk perspektiv. 

 

5.2 Improfortælling som system  
I dette afsnit vil improfortælling blive beskrevet ud fra et systemteoretisk perspektiv, og til dette vil 
jeg benytte Luhmann og Szatkowskis model over funktionssystemer. I fiktionskontrakten 
undersøgte jeg, hvordan forholdet mellem fabula og sjuzhet kom til udtryk i et konkret 
improfortællingsforløb. Jeg undersøgte, hvordan narrativitet og interaktivitet optrådte som 
dramaturgiske strukturer, der determinerer den måde, hvorpå forløbet rammesætter sin deltager, 
og skaber betydning. Her blev det tydeligt, at forløbet foregik på tre væsentlige fiktionsniveauer. 
Først og fremmest: historien, som benyttede den fortællende kommunikation, og desuden: 
interaktivitet, hvor deltagerne kom med bud til handlingen i historien, og disse blev forhandlet af 
fortælleren. For at forene de to foregående fiktionsniveauer, blev der implementeret et tredje 
fiktionsniveau, hvor fiktionen bliver synlig som fiktion, altså et metafiktionelt niveau, som også 
gjorde formålet med interaktiviteten tydelig.  

Ved at anskue improfortælling som et system med tre væsentlige fiktionsniveauer, kan det 
siges at være komplekst. Szatkowski pointerer, at hvis man vil iagttage noget så komplekst, 
handler det om at skelne mellem element og relation, og forsøge at påvise hvilke sammenhænge, 
der opstår, når man vælger netop disse elementer og skaber relationer mellem dem (2005:44). Det 
er netop denne skelnen, jeg vil forsøge at foretage ved at anskue improfortællingens tre 
fiktionsniveauer som hver deres funktionssystem.   

  

5.2.1 Mundtlig historiefortælling som funktionssystem 

Mundtlig historiefortællings system har en kode, der afgør spørgsmålet om mundtlig 
historiefortælling og omverden. Koden er, at den mundtlige fortællere skal levere en god fabula, 
dvs. en historie, der er godt opbygget og med substans. Det, at fortælleren skal levere en historie, 
tydeliggør, at det handler om fortælling for tilhørere eller sagt med Ryan: det recipatoriske modus.  

Kodeaksen skæres igennem af en programakse, der med sin positive pol afgør den ”gode” 
måde at fortælle historie på, og med sin negative pol afgør, hvad der er mundtlig fortælling, på den 
dårlige måde. Programaksen tydeliggør også hvilken del af omverdenen, som er uinteressant for 
mundtlig historiefortælling.  
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Programmet i mundtlig historiefortælling har fokus på sjuzhet. Det er ikke selve historien, der er i 
fokus, men hvordan historien bliver fortalt på den gode måde. Man kan altså fortælle en godt 
opbygget historie på en sådan måde, at den efter systemets program er mislykket, men efter 
koden stadig er mundtlig historiefortælling. Programmet handler om, at man skal fortælle, så der 
opstår nærvær. Fortælleren skal altså forholde sig til tilhørerne i en her og nu relation. Men man 
kan som fortæller skabe nærvær på forskellige måder, og der hersker diskussion, om hvad der 
skaber den bedste form for nærværs virkning. De to modsatrettede poler er: man skal fortælle sin 
historie på en afslappet og uformel måde, eller modsat man skal fortælle sin historie på en formel 
og teatralsk måde. Min egen position i forhold til dette er en middelvej. Jeg mener, man skal 
fortælle sin historie, så man er i direkte kontakt til tilhørerne. Det skal altså ikke blive for teatralsk, 
men samtidig skal man lære sig en række værktøjer, som hjælper deltagerne til at skabe billeder. 
Nogle af disse værktøjer er at bruge sin stemme og krop på en levende og dramatisk måde33 
Samlet set kan man sige, at mundtlig fortælling som system handler om, at en fortæller i en her og 
nu situation formidler (sjuzhet) en god historie(fabula) for tilhørerne.  

 

5.2.2 Interaktivitet som funktionssystem 

Da improfortælling er et delsystem til mundtlig fortælling, vil den altid blive rammesat heraf.   

Dvs. at improfortælling skal indeholde en god historie, der bliver fortalt så nærværet opstår mellem 
deltagere og fortæller. Men samtidig ønsker jeg også at åbne den mundtlige fortælling op for 
interaktivitet. Derfor vil jeg anskue interaktivitet som et funktionssystem. Interaktivitet set ud fra et 
systemteoretisk perspektiv, kan siges at have en kode, som handler om, at forløbet skal være 
åbnet, så deltagerne bliver fortællerne, altså fortælling af deltagere eller med Ryans betegnelse: 
den participatoriske modi modus. 
                                                
33 Inden for fortællerkredse er der en heftig diskussion ang., hvordan man bedst sørger for nærværet. Nogle 
mener, at fortælleteater skaber for meget distance, da man her har replikker, kostumer, faste 
bevægelsesmønstre, og at det gør nærværet mindre. Modsat er der nogle, der mener, at den uformelle 
fortæller, hvor personen sidder ned og fortæller sin historie, som de kan huskes, forstyrrer historien ved ikke 
at være præcis i ord og bevægelser og at det er med til at forstyrre nærværet.  
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Programaksens positive pol er, at interaktiviteten får betydning. Luhmann skriver: 
Kommunikationssammenhænge må ordnes gennem temaer, som bidrag til temaet kan relatere sig 
til.(Luhmann 2000:196). Et tema kan være en struktur, der dikterer, hvad der kan kommunikeres 
om, men ikke nødvendigvis hvornår, af hvem og hvordan. Man kan sige, at det interaktive 
funktionssystem kan skabe et andet forhold mellem operation og struktur: her kan strukturen 
forandre sig som konsekvens af operationerne og de resultater, de kaster af sig. I denne form kan 
man måske ad de første dele af shjuzetten sammensætte én type fabula, men efter nye 
forhandlede bud, kan de næste shjuzet-enheder vise sig at ændre retning.  

 

Figur 25 interaktivitet som funktionssystem 
 

Jeg ønsker en form som kan indeholde de to systemer: mundtlig historiefortælling og interaktivitet. 
Lehmann skriver, at projekter, der ønsker at skabe fx fortælling for børn og fortælling af børn, bliver 
nødt til at udelukke at besætte yderpolerne i kontinuitet mellem dem. Hvis polerne trækkes mod 
midten ved at blive suppleret med en ’fortælling med’ dimension, bliver det imidlertid atter muligt at 
arbejde med begge former, om end på en ny måde (2007). Jeg må gå på kompromis i mit forsøg 
på at implementere interaktivitet i mundtlig historiefortælling, da systemernes kodeakse går imod 
hinanden: fortælle en god historie med substans for tilhørerne vs. historien skal fortælles af 
deltagerne. For at garantere en god historie og nærværsfølelsen, må fortælleren have en styrende 
funktion, hvilket medfører, at man ikke kan implementere fortælling af deltagere, men i stedet må 
have fortælling med deltager. Ulempen er, at interaktivitets kodeakse ikke opfyldes helt, mens 
fordelen er, at deltagernes interaktion får betydning.  

 

5.2.3 Metafiktion som funktionssystem 

Improfortælling veksler mellem det interaktive funktionssystem ved at fortælle med deltagere, og 
den mundtlige fortællings funktionssystem, ved at fortælle for deltagere. Hvordan kan man få 
deltagerne til at følge med i denne vekselvirkning? I mundtlig historiefortælling kan den 
operationelle åbning af fortællingssystem kun foretages af fortælleren. Ved at åbne op for 
interaktivitet, får deltagerne medejerskabet over de operationelle åbninger af systemet, hvilket 
kræver, at de bliver bevidstgjort om dette. En måde, at gøre deltagerne bevidste om systemet de 
opererer inden for, er ved at benytte sig af metafiktionelle greb. Den metafiktionelle dramaturgi kan 
derved gøre deltagerne bevidste om rammen for forløbet og rammen for historien. Samtidig kan 
man tydeliggøre, hvornår deltagerne skal interagere, og hvornår de skal lytte. Selve formålet med 
forløbet kan blive sagt direkte: Vi skal sammen skabe en god historie med substans. Derved er 
den metafiktionelle dramaturgi med til at skabe betydning og struktur, som ellers kan være 
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problemet for en interaktiv dramaturgi.  I afsnittet om Fiktionskontrakten viser jeg netop, hvordan 
det metafiktionelle niveau, bliver brugt til at rammesætte historien, og hvordan det bliver 
kommunikeret undervejs i selve forløbet.  

 

 

Figur 26 Metafiktions funktionssystem 
 

Hver gang jeg som fortæller, skal skifte mellem det interaktive og den mundtlige historiefortællings 
funktionssystem, benytter jeg mig af det metafiktionelle greb. 

  

Fx: Hist: Så gik Jens videre  Meta: Så går vi ind i et nyt rum hvor i skal finde ting vi kan bruge i 
historien. 

F: Hvad har i fundet?  Meta: hvordan kan den bruges i historien? 

Meta: Så skal vi videre med historien  Hist: Da Jens kom her ud i køkkenet… 

Hist: og de slog troldene ihjel  Meta: skal alle troldene dø. 

 

Det vil sige, at jeg kun kommunikerer ud fra en mundtlig historiefortællings funktionssystem, når 
det fortællende niveau, er lukket, og ligeledes kun kommunikerer ud fra det interaktive 
funktionssystem, når det coachende niveau er åbent. Alle de mellemliggende 
kommunikationsformer er blandinger mellem interaktivitet og mundtlig fortælling, og derfor er jeg 
nødt til at bruge metafiktionelle greb for at guide deltagerne i den konstante vekselvirkning mellem 
de to funktionssystemer.  
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5.2.4 Del- konklusion 

Improfortælling indeholder altså tre forskellige funktionssystemer eller tre forskellige strategier. Når 
der er fokus på narrativitet, gælder det om at skabe en sammenhængende historie, som får 
deltagerne til at opleve immersion (receptiv modus). Det interaktive funktionssystem derimod viser, 
at det gælder om at åbne op, så deltagerne kan komme med valg, som får betydning for forløbet 
(paraticipatorisk modus). Til sidst handler det metafiktionelle element i improfortælling, om at gøre 
deltagerne bevidste om, at de skal være med til at skabe en godt opbygget historie. Forskellen 
mellem improfortælling og mundtlig fortælling er derved med-dimensionen. Ved at implementere 
det metafiktionelle greb, har jeg fundet en måde, hvorpå det kan lade sig gøre at finde en balance 
mellem interaktivitet og narrativitet, da det metafiktionelle greb netop er med til at skabe en 
passende vekselvirkning.  

Det er altså med-dimensionen, der adskiller improfortælling fra mundtlig fortællings 
funktionssystem. Denne gør, at improfortælling skaber et autopoetisk, selvreferentielt delsystem. 
Ved at udpege interaktivitet som en central dimension i improfortælling, bliver der altså etableret en 
systemintern orden, som også markerer den afgørende forskel til andre mulige ikke-interaktive 
fortælleformer. Det er netop dragningen af en indstiftende forskel som fører til etableringen af et 
operativt lukket system. Havde jeg fx accepteret ikke-interaktiv fortælling under formen 
improfortælling, ville jeg ikke have kunnet holde sammen på projektet34. Systemet ville være gået i 
opløsning, og jeg måtte finde en anden distinktion med henblik på at foretage en ny operativ 
lukning. Improfortællings kodeakse bliver derfor, at man skal fortælle en narrativ historie med 
deltagerne. Programaksen for improfortælling afgør med den positive pol den ”gode” måde at 
skabe interaktiv fortælling på. Dette står overfor den negative pol, dvs. den ”dårlige” måde at lave 
interaktiv fortælling på. Det, der så er det afgørende spørgsmål, og som er det jeg har arbejdet 
(ubevidst) med, er, hvad der er henholdsvis den gode og dårlige måde at skabe improfortælling på.  

Siden 2006 har jeg arbejdet med forskellige strukturer for interaktiv historiefortælling og set i 
bakspejlet har der været forskellige vægtninger af interaktivitet og narrativitet. Første gang 
udviklede jeg et fortælleløb, hvor deltagerne opdelt i hold skulle gå rundt på forskellige poster for at 
få spor, der tilsammen kunne afdække historien. Dette var en struktur, der vægtede kohærens og 
som Ryan kalder the hidden story (Ryan 2001:254f). Ulempen var, at der ikke opstod en samlet 
nærværsoplevelse. Efterfølgende deltog jeg i projektet: Vinterfortællinger, hvor børnehavebørn 
fandt på bud til historien via ting-findings metoden (Guldhammer 2007:50). Her havde jeg skabt en 
starthistorie, men jeg lod før-klimaks, altså heltens prøvelser være op til børnene. Ved klimaks og 
lysis tog jeg over igen og fortalte en fastlagt slutning. Jeg vægtede her en sammenhængende 
historie, men blev lidt friere i formen. Det næste projekt jeg arbejdede med var: projektet Tusind og 
én nats eventyr, og her ønskede jeg at vægte det interaktive element, og forberedte mig på dette 
ved at studere den interaktive og improviserede form teatersport. Jeg gav fx mig selv den regel, at 
jeg skulle acceptere alle bud. Derved var der fokus på interaktionen, og det mærkede deltagerne 
og nogle begyndte derfor at lege med rammen for historien, hvilket gik ud over deltagernes 
nærværsfornemmelse. Efterfølgende har jeg arbejdet med at finde den passende balance mellem 
narrativitet og interaktivitet. Jeg søger en form, som ikke har en fastlagt slutning, men som 
samtidig kun siger ja til de bud, der ligger inden for historiens mulighedsrum. Mit arbejde har ført 
mig til den form for improfortælling, som kom til udtryk i det analyserede projekt.  

Improfortælling handler altså om at skabe en historie sammen med deltagerne. Vi digter én 
fortælling. Kodificeringen er dermed historiens mulighedsrum for denne historie: [+/- muligt]. Hvad 
kan man som deltager i denne fortælling, og hvad kan man ikke? Hvad er på sin plads i denne 
fortælling, hvad er ikke? Programmeringen for denne kode bliver præsenteret via fiktionskontrakten 
og handler om rammen for forløbet (rammesættingen), rammen for historie (metafiktionel niveau), 
                                                
34 Under navnet improfortælling, kunne man godt forestille sig en fortælledisciplin, hvor det kun var fortælleren, der 
skulle improvisere en historie frem. 
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kommunikationen (interaktivitetens niveau) og herunder forhandlingsproceduren. 
Fiktionskontrakten er dermed medvirkende til at reducere tilkoblingsmuligheder på en [+/-]-basis. 
Deltagerne får en forventning om fortællingens overordnede indhold, men dog ikke om 
fortællingens dramaturgiske udfoldelse, selvom fortællingens indhold ofte medvirker til at 
organisere dramaturgien. Hvis ejerskabet over de operationelle åbninger af systemet er fælles for 
deltagerne, bliver den fælles bevidsthed om programmerne så meget desto vigtigere. 

 

5.3. Hvordan balancer Ryan og jeg?  
Ved at undersøge improfortælling ud fra et konstruktivistisk perspektiv står det klart, at jeg arbejder 
ud fra en optik, der adskiller sig fra Ryan. Ryans fokus er, hvordan det interaktive medie kan 
rumme narrativitet for på den måde at skabe immersion (2001:246). Jeg har modsat fokus på, 
hvordan et narrativt medie, som mundtlig historiefortælling, kan rumme interaktivitet. Men vi 
beskæftiger os begge med, hvordan deltagerne både oplever i fiktionen (narrativiteten), men også 
har en oplevelse af fiktionen(interaktiviteten).  

 
5.3.1 Den tredje tilgang 

Ryan prøver at få balancegangen mellem interaktion og narrativitet til at fungere. Hun udtaler, at 
narrativitet og interaktivitet er: inversely proportional (201:257), og dermed kan balancegangen 
virke umuligt, jf. den første tilgang ”kombination ikke muligt” mellem narrativitet og interaktivitet. 
Ryan forsøger dog alligevel at implementere narrativitet i et interaktiv medie. Hendes første forsøg 
skaber dog ikke en balancegang, men i stedet det jeg kalder for den anden tilgang ’illuderet 
interaktion’. Hun skaber nemlig et system, hvor deltagerne har det indtryk, at deres handlinger 
determinerer grunden til plottet, men i virkeligheden var deres valg blevet opsat af systemet. Dette 
forsøg viser, at Ryan er klar til at gå på kompromis med interaktivitet for at opnå narrativitet og 
dermed immersion(reference). Men Ryan gør et andet forsøg, hvor hun opnår en balancegang 
mellem narrativitet og interaktivitet altså den tredje tilgang ”balance muligt”. Balancegangen skaber 
hun ved at have et forløb, der arbejder med a game of in and out, altså ind og ud af narrativitet og 
interaktivitet. Ryan har derved fundet en løsning på, hvordan man kan implementer narrativitet i et 
interaktivt medie. Ryan er dog ikke tilfreds, da hun ønsker et interaktiv medie, der kan rumme 
indlevelsen, og ved at gå ind og ud af den narrative historie mener hun også, at man går ind og ud 
af immersionen: interactivity conflicts whit the creation op a sustained narrative development, and 
consequently whit the experience of temporal immersion (Ryan 2001:258f). Ryans mål for det 
interaktive medie er derved at deltagerne opnår immersion. Hun er ligefrem villig til at gå på 
kompromis med interaktiviteten for at få en narrativ dramaturgi, som skaber indlevelse. Ryan 
prøver også at gå helt andre veje ved helt at afskaffe narrativiteten, da hun mener, at 
interaktiviteten uundgåeligt vil bryde med narrativiteten og derved immersionen. Ryan kan netop 
droppe narrativitet, da hendes udgangspunkt er det interaktive medie, modsat mit arbejde, som 
tager udgangspunkt i det narrative medie. Ryan kommer frem til, at det interaktive medie kan 
indeholde en rumlig immersion (2001:260f). Jeg mener, at Ryans radikale immersionsposition gør 
hende ensidig, da hun kun forholder sig til indlevelse i forhold til det recipatoriske modus, og idet 
hun mener, at immersionen er den vigtigste oplevelse for deltageren.  

 

5.3.2 Indlevelse 
I almindelig mundtlig historiefortælling er dramaturgien og rammen ofte skjult, så deltagerne kan 
lade sig forføre ind i det fiktive univers. Som et formeksperiment har jeg åbnet den mundtlige 
historiefortælling, så den narrative historie bliver skabt via interaktivitet, og derfor må forløbets 
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strategier synliggøres for deltagerne, hvilke sker ved at indføre et metafiktionel greb. Det 
metafiktionellegreb gør, at jeg som fortæller, i en her og nu situation, kan opnå en fintfølende 
koordination af deltagernes interaktion i forhold til målet med at skabe en historie. Denne 
koordination kræver, udover en god fast ramme, at man undervejs benytter det metafiktionelle greb 
til at rette tingene ind efter historien. Det metafiktionelle greb er derfor medvirkende til, at man kan 
skabe en passende balancegang mellem narrativitet og interaktivitet, og dermed ikke behøver at 
illudere interaktivitet.  

Ryan er af den holdning, at det metafiktionnelle greb gør deltagerne bevidste om tegnene, og 
det medfører, at de ikke kan indleve sig. Hendes forslag til en løsning af dette er: “the 
disappearance of signs (1994 afsnit 44), altså mener hun ikke, det metafiktionelle greb er en 
passende løsning. Hun mener ligeledes, at interaktivitet afbryder den narrative historie og dermed 
immersionen. Min erfaring er, at hverken interaktivitet eller metafiktion arbejder imod deltagernes 
indlevelsesevne. Når børn leger, forsøger de ikke at skabe en vandtæt dramatisk fiktion i legen. De 
kombinerer dramatiske handlinger med produktionshandlinger i én og sammen proces, og 
bevæger sig på denne måde mellem forskellige fiktionslag, når de spiller og fortæller og forhandler 
i samme leg. (Gladsø et.alt.2005:207). Derfor virker det heller ikke distancerende for børn, når man 
inddrager det metafiktionelle greb i improfortælling. Deltagerne kan ligesom i legen være inde i 
fiktionen og ude af fiktionen på én gang. I ét greb kan de fastholde sig selv både som tilhørere, 
privatpersoner og som medfortællere, samtidig med at de kan fastholde historiens fiktive rum og 
den situation, de fortæller i.(se afsnittet Målgruppen). På samme måde indlever historiefortællerne 
sig i deres historie, og skuespillerne indlever sig i deres rolle, og deres indlevelse skaber en 
oplevelse, som publikum kan indleve sig i.  

Jeg mener, at man kan tale om to former for indlevelse: den ene er indlevelse i historien og 
karaktererne, og den anden er indlevelse i forløbet og hermed de aktiviteter, der skal ske indenfor 
en givet tid. Disse to måder at indleve sig på er gensidig afhængige af hinanden. Hvis deltagerne i 
improfortælling, lever sig ind i historien, vil de også indleve sig på et participatorisk niveau og 
dermed komme med bud på en indlevende måde. Omvendt, hvis deltagerne er indlevende 
medfortællere, altså indlever sig i den proces at skabe en narrativ historie sammen, vil de også 
skabe en indlevende historie. Forløbets indlevelsesniveau afhænger altså af, om deltagerne både 
har evne til at indleve sig i historien og være indlevende medfortællere. Ryan mener kun, man kan 
opnå immersion via narrativitet på et recipatorisk modus, og hun mener at ligeså snart, man 
arbejder med et parcipatorisk modus, eller benytter et metafiktionelt greb, kan der ikke opstå 
indlevelse. Jeg mener, det er det samme som at sige, at forfatteren ikke kan indleve sig i sit eget 
værk, eller børn ikke kan indleve sig i den leg, de har fundet på, eller fortælleren i den historie, hun 
formidler. Jeg mener altså modsat Ryan, at immersion godt kan foregå i improfortælling på trods 
af, at det interaktive og metafiktionnelle system også er en del af formen.  

 

5.3.3 Den fjerde tilgang ’både og’  

Hvis man undersøger interaktivitet og narrativitet i improfortælling, mener jeg, at der er nogle 
afgørende forskelle i forhold til den tredje tilgang, som Ryan står for, hvor balancen er muligt ved at 
gå ind og ud af fiktionen. Som skrevet, kommunikerer deltagerne enten ud fra et immersionsniveau 
eller ud fra et selv-refleksiv niveau. Ryan mener, at immersionsniveauet udelukkende opstår, når 
deltagerne befinder sig på et recipatorisk modus, dvs. at deltagerne ikke kan kommunikere ud fra 
et immersionsniveau, da de befinder sig lyttende. Hun mener, deltagerne kun kan kommunikere ud 
fra et selv-refleksiv niveau, altså når de befinder sig på det parcipatorisk niveau. Men i 
improfortælling indlever deltagerne sig på to forskellige måder. Når kommunikationen foregår ud 
fra rammesætningen og det metafiktionnelle niveau, er deltagerne indlevende og engagere i selve 
forløbet, og her kommunikerer de ud fra et selv-refleksiv niveau. Omvendt, når deltagerne befinder 
sig lyttende til historien eller er medfortæller ud fra det interaktive fiktionsniveau, befinder de sig 
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indlevende til selve historien og kommunikerer derved ud fra immersionsniveauet. Det viste sig fx, 
da jeg brød ud af historien og spurgte, hvad der skulle ske med troldene, og alle svarede højt: de 
skal døøøøøøøøøøøøøøø. Deltagerne kan derved godt indleve sig i historien, selv om de er på et 
parcipatorisk modus. M.a.o. kan de godt interagere og stadig forholde sig indlevende til historien. 

Kommunikation i forhold til 
det 

Metafiktionelt niveau Interaktivitetsniveau Narrativitetsniveau  

Fortæller kommuniker på et: Coachende niveau Fortællende niveau Fortællende niveau 

Deltagere kommuniker på et: Selv-refleksivt 
niveau 

Immersionsniveau Immersionsniveau 

Figur 27 kommunikationen på de tre fiktionsniveauer  
Det vil sige, at der finder en udveksling sted mellem fortæller og deltagerne på ’det interaktive 
fiktionsniveau’, hvor begge parter forholder sig indlevende til historien. Og selv om deltagerne er 
medfortællere og altså befinder sig i et parcipatorisk modus, kan de godt komme med bud ud fra 
indlevelse i historien, dvs., komme med bud, som bliver udtalt på en psykologisk dramatiserende 
måde, hvor indlevelse er i højsæde. Jeg appellerer dermed for en fjerde tilgang, som for det første 
kan rumme indlevelse på alle fiktionsniveauer, og for det andet finder en balancegang mellem 
interaktivitet og narrativitet, hvor det er muligt, via indlevelse at være både inde i fiktionen og at 
være medfortæller på samme tid. Den fjerde tilgang arbejder med indlevelse, og herved bliver det 
til ’både og’ i forhold til narrativitet og interaktivitet, frem for Ryan, som mener, at det er ’enten 
eller’.  

 

For at den fjerde tilgang kan finde sted, hvor deltagerne både kan indleve sig i historien og i 
forløbet, så må der herske nærvær. Nærværet er vigtigt for at få improfortællingsforløbet til at 
fungere. Hvis deltagerne ikke oplever nærvær, vil det besværliggøre deres bevægelse gennem de 
forskellige fiktionslag. Uden nærvær vil deltagerne ikke kunne indleve sig i historien, og hvis de 
ikke indlever sig, har de ikke interesse i at interagere med historien. Eller omvendt: uden nærvær 
ingen indlevelse i forløbet og dermed heller ikke i den historie, der bliver fortalt. Jeg har 
eksempelvis afholdt et improfortællingsforløb med familier, hvor jeg første gang ikke havde fokus 
på, at de voksne skulle være en del af forløbet, og derved blev de forstyrrende for forløbet. Anden 
gang gjorde jeg meget ud af at involvere de voksne. Det medførte, at de blev mere nærværende 
og bidrog til medfortællingen, og dermed blev forløbet mere vellykket.   

Kernen i min problemstilling er, at jeg i improfortælling gerne vil bevare nærværet og 
indlevelse, som er den mundtlig fortællings force, men samtidig implementerer jeg et metafiktionel 
og interaktivt system. Ved at implementer disse to systemer, bliver nærværet særdeles vigtigt, for 
at der kan veksles mellem de tre forskellige systemer. Jeg mener ikke, at nærvær kan anskues 
som en biologisk funktion: som noget, der er sandere eller noget der gør os mere levende, modsat 
Ficher Lichte (2004), som ser teateret som en højere form end livet pga. nærværet. Jeg mener 
nærvær er en betegnelse for at være oprigtigt tilstede i nuet, og hvis det optræder i improfortælling 
vil handlingen opstå ubesværet, som en spontan reaktion på de konkrete omstændigheder. Mit mål 
er ikke at gøre fortælling til et sandere liv end det levede liv. I stedet mener jeg, at det vil være 
konstruktivt, at anskue nærværet ud fra et konstruktivistisk synspunkt, altså hvordan man kan 
konstruere nærvær. Det interessante er, at bestemte redskaber kan konstruere nogle andre 
nærværsvirkninger end dem, der opstår ved en sammenhængende narrativitet. 

Ryan mener, sammenhæng er den største immersions-baserede faktor. Jeg mener modsat, 
at spænding35 kan skabe nærværsvirkninger, som kan være mere intense end sammenhæng (se 
                                                
35 Szatkowski fremstiller bl.a. spænding som en af teatrets grundelementer (1989:29)  
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afsnittet Historiens opbygning). Men derudover mener jeg også, at det direkte møde mellem 
fortæller og deltager er den største faktor for at skabe nærvær i en narrativ form, som 
implementerer interaktivitet, og netop via dette nærvær kan der opstå indlevelse. Det, at man er 
sammen i en her og nu situation, muliggør øjeblikke af væren, og hvis man kan mærke, at der ikke 
hersker nærvær, har man som fortæller og forløbsleder netop mulighed for at justere forløbet. Jeg 
mener, at der netop via den fysiske tilstedeværelse er andre muligheder for at skabe 
nærværsvirkninger end i et interaktivt medie som computerspil. En god kontakt til deltagerne kan 
skabe nærværsvirkninger, dette kan fx skabes ved at kigge deltagerne i øjnene og tale til dem. 
Dramatisk og indlevende kommunikation kan også skabe nærværsvirkninger. Ved dramatisk 
mener jeg, at man bruger kroppen og stemmen på en dramatisk måde (se afsnittet 
Mundtligheden). Med indlevende mener jeg, at man har en stærk fornemmelse af forholdene i den 
bestemte situation. Den dramatiske og indlevende kommunikation fungerer både på det 
coachende og fortællende niveau.  Jeg kommunikerer fx på en dramatisk og indlevende måde ved 
rammesætningen, hvor jeg insisterer på, hvor vigtigt og spændende det er, at de skal være 
medfortællere. Jeg fortæller starthistorien dramatisk og indlevende. Derudover bliver jeg 
begejstret, når deltagerne kommer med bud og implementerer deres bud i historien på dramatisk 
vis. 

Når børn leger, er de nærværende, og ved at kigge på de processer, som legen er styret af, 
kan man implementere nogle af disse i improfortælling for at opnå nærvær. Børn er bekendte med 
den improvisatoriske form, hvor handlingen skabes og fremføres samtidig, uden at det er indøvet 
på forhånd, for når børn leger skaber de deres verden i øjeblikket, i en her og nu situation (Gladsø 
2005:206ff.). Børns leg er karakteriseret af at være en frivillig skabende og formende aktivitet, 
målet er ikke at skabe et produkt, som skal opføres overfor et publikum. Improfortælling er et 
narrativ form, indenfor hvilken deltagerne kan indgå i en improvisatorisk leg med fiktionen og 
fortællingen. Derfor er der ikke tale om egentligt mundtlig historiefortælling, men nærmere en 
fortælleproces. I et improfortællingsforløb er det væsentlige ikke produktet, men processen. Fordi 
oplevelsen af improfortælling både er en oplevelse i at være med til at skabe en historie, samtidig 
med, at man hører en historie, er læsningen af improfortællingsteksten en tidsligt og stedsligt 
forankret handling; den kan ikke løsrives fra oplevelsen. Teksten har således ligheder med leg, 
rollespil og procesteater, idet det på én gang er proces og produkt; der opstår ikke noget produkt 
løsrevet fra processen, og der er ikke nogen proces, som ikke også er produktet. 

Børn tager ligeledes ofte rummet og de ting, de her finder i brug i deres leg, og samtidig tager 
mange lege udgangspunkt i fysisk deltagelse. Det er bl.a. en af grundene til at Astrid Guldhammer 
og jeg har brugt tingfinder- metoden til improfortælling. Deltagerne i improfortælling skal netop selv 
undersøge rummet fysisk og de ting, de finder, bruges til historien. Der er andre ligheder at spore 
mellem improfortælling og leg. Børn søger også efter spænding og det kræver deltagelse (Gladsø 
2005:207ff). Improfortælling er mere formalisere, styret og strukturet end børns leg, men mange 
elementer er genkendelige, bl.a. fordi formen er inspireret leg. Det bevirker, at mindre børn i 
improfortælling er rigtig gode til at være nærværende og indleve sig i forhold til historien. Omvendt, 
hvis deltagerne er ældre, er de mere bevidste om, at vi skaber en historie. Her kan man ved at 
indføre og insistere på en legende tilgang til både forløbet og selve historien få dem til at lege med, 
og derved bliver de nærværende. Man kan dermed skabe nærværsvirkninger ved at have en god 
og direkte kontakt til deltagerne samt have en legende, dramatisk og indlevende tilgang til det at 
improvisere en historie frem sammen med deltagerne. Denne nærværsvirkning gør, at deltagerne 
kan indleve sig i både forløbet og historien. Og ved at kunne indleve sig i historien og samtidig 
være med til at skabe den, opstår der en fjerde tilgang, hvor man på samme tid kan arbejder med 
interaktive og narrative struktur. Deltagerne kan indleve i den narrative historie, samtidig med at de 
skaber den.  
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6. konklusion  
Min problemstilling er udsprunget af mine eksperimenter med at implementere improviserede 
interaktive strategier i den traditionelle mundtlige fortælleform. Jeg har erfaret, at improfortælling er 
en kompliceret form, som jeg intuitiv forstår og benytter, men som er overordentligt kompliceret at 
beskrive. I denne opgave har jeg ønsket at analysere improfortællingsstrategier, så jeg i mit 
fremtidige arbejde kan arbejde mere bevidst med denne form. Den største udfordring i 
improfortælling er arbejdet med interaktivitet og narrativitet, da de ofte bliver set som modstridende 
termer. Opgaven lagde derfor ud med at præsentere en teoretisk platform, hvor jeg via Ryans teori 
præsenterede en tredje tilgang, hvor hun argumentere for, at det er muligt at balancere mellem 
narrativitet og interaktivitet. Balancen er muligt ved at arbejde med en strategi, som veksler mellem 
at føre deltagerne ind og ud af den narrative historie. I afsnittet Historiefortælling Præciserede jeg 
via Ryans teori mit eget mål for improfortællingen nemlig: en fuldt ud narrativ fortælling. I min 
beskrivelse af mundtlig fortællings særlige mekanismer, vægtes det direkte møde mellem 
fortælleren og tilhørerne. Dette bevirker at man kan skabe nærvær samt justere sine fortællemåder 
og historien efter situationen, hvilket især er nødvendigt, når man fortæller for børn.  

 

Min undersøgelse af hvordan fortælleren i improfortælling sørger for at åbne op for deltagerens 
bud, og samtidig være garant for, at deltagerne hører en godt opbygget historie, har hovedsageligt 
tage udgangspunkt i en procesanalyse. Jeg startede med at analysere den fabula som kunne 
aflæses ved forløbets afslutning. Det viste sig, at Eventyret om Jens i det store hele er en fuldt ud 
narrativ historie, nogle gange afveg jeg dog fra narrativiteten for at opnå spænding. Deltagerne var 
bekendt med den simpel eventyrstruktur, og derfor passede de fleste af deres bud til denne genre. 
Jeg vil konkludere, at narrativitetens vigtigste funktion er at skabe indlevelse, hvilket skabes via 
sammenhæng og spændingsopbygning.  

Man kan diskutere værkets kvalitet, men som fortæller i improfortælling skal man være villig 
til at risikere en mindre god fabula. Formidlingen af historien kan også risikere at være mindre 
vellykket, da jeg ikke på forhånd kan øve og præcisere bevægelser og stemmebrug. Men målet for 
improfortælling er ikke at formidle en god historie, men at skabe en historie sammen med 
deltagerne. Jeg må altså gøre op med de forventninger, jeg har til mig selv som mundtlig 
historiefortæller.  

Ved at bruge Laurels parametre har jeg vist, hvordan interaktiviteten kommer til udtryk i et 
improfortællingsforløb. Variationsmulighederne bliver ikke bestemt af en allerede lagt plan. Der kan 
ske hvad som helst inden for historiens mulighedsrum. Som fortæller har jeg den dramaturgiske 
kontrol og veksler mellem at åbne og lukke for medfortællingen og justere deltagernes bud på et 
metafiktionel niveau. Strategien for at arbejde med en sådan vekselvirkning er, at jeg på den måde 
kan holde gang i både interaktivitet og narrativitet. Det viste sig dog ofte, at børnene selv mærker, 
hvornår historien har brug for at blive forankret. Deltagerne arbejder altså for en lineær fortælling, 
og derfor kan jeg løbende øge interaktiviteten.  

Improfortælling indebærer en transformation af recipienten fra at være tilhører til at være 
medfortæller. Derfor er det vigtigt at synliggøre improfortællings strategier. Deltagerne skal altså 
gøres bekendt med forløbets fiktionsniveauer, samt hvordan og hvornår der bliver vekslet mellem 
dem. Des tydeligere dette er for deltagerne, des mere sikker er jeg på balancen mellem narrativitet 
og interaktivitet, og des mindre skal jeg kontrollere og justere undervejs. I improfortælling fungerer 
jeg ikke som en traditionel mundtlig fortæller, men snarere som tilrettelægger af rammerne for 
forløbet og for historien samtidig med, at jeg skal få deltagerne til at indleve sig i forløbet og i 
historien og få dem til at føle, at de er medejere af fiktionen.  
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Via procesanalysen har jeg vist, hvordan improfortælling ved at veksle mellem at åbne og 
lukke for medfortælling, kan skabe sammenhængende dramaturgier, samtidig med at den kan 
rumme en forholdsvis høj grad af interaktivitet. Systemet styres af en dramaturgisk ramme, som 
handler om at skabe en narrativ historie, og dette synliggøres ved et metafiktionelle greb.  
 

Luhmanns systemteoretiske perspektiv viste, hvordan hver strategi kan ses som udtryk for et 
(individuelt) funktionssystem. Den narrative strategi skaber sammenhæng og spænding, hvilket får 
deltagerne til at opleve immersion. Den interaktive strategi arbejder med at åbne op, så deltagerne 
kan komme med valg, som får betydning for forløbet og det metafiktionelle strategi handler om at 
gøre deltagerne bevidste, om at de skal være med til at skabe en historie. Det, der skaber 
forskellen mellem mundtlig fortælling og improfortælling, er med dimensionen.  

Modsat Ryan mener jeg, at man kan tale om to former for indlevelse: indlevelse i historien og 
indlevelse i forløbet. Disse to måder at indleve sig på er gensidig afhængige af hinanden. Jeg har i 
opgaven påvist, at deltagerne godt kan opnå immersion trods de interaktive og metafiktionelle 
strategier. Jeg appellerer dermed for en fjerde tilgang, hvor det er muligt, via indlevelse at være 
både inde i fiktionen og at være medfortæller på samme tid og som derfor kan kaldes ’både og’. 
For at den fjerde tilgang er muligt, skal jeg som fortæller konstruere nærværsvirkninger, hvilket 
bl.a. kan komme ved at have en god og direkte kontakt til deltagerne samt have en legende, 
dramatisk og indlevende tilgang til det at improvisere en historie frem sammen med deltagerne. 
Jeg mener dermed, at det er muligt at finde en balance mellem narrativitet og interaktivitet ved at 
synliggøre strategierne og ved at konstruer nærvær, så deltagerne kan indleve sig i historien og 
forløbet.  

Denne undersøgelse er dog ikke objektivt og upåvirket af mig selv, da jeg har taget ubevidste 
valg, som har påvirket undersøgelsen og dens resultater. Men ved at træde ud af systemet og se 
på det gennem en analytisk optik, har jeg haft en del ’ah ha – oplevelser’. Det har gjort mig mere 
bevidst om min rolle i forhold til improfortælling, og det har jeg løbende implementeret i mit 
praktiske virke ved siden af denne skriveproces. Synliggørelsen af improfortællings strategier har 
også bevirket, at jeg har lettere ved at evaluere et forløb. Jeg kan pointere mere præcist, hvad der 
virkede eller ikke virkede. Men det vigtigste er nok, at jeg hviler mere i formen og derfor kan være 
mere tilstede i processen og dermed også få et bedre produkt. Jeg er bevidst om, at mine 
resultater ikke kan udtale sig overordnet om forholdet mellem interaktivitet og narrativitet, men de 
må dog være med til at styrke teorien om, at narrativitet og interaktivitet kan forenes. Nogle 
balancer er bedre end andre, alt efter hvilket mål man er ude efter, men jeg vil konkludere, at der 
minimum skal være så meget narrativitet i et forløb, at det kan skabe indlevelse i historien.   
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7. Appendiks: en guideline for fortælleren  
Min problemformulering tager udgangspunkt i fortællerens rolle, altså hvordan fortælleren kan finde 
balance mellem at fortælle i bestemt og ubestemt modi, så deltagerne både bliver involveret på 
’receptiv modi’ og ’participatorisk modi”. Jeg har undersøgt et konkret improfortællingsforløb for at 
få svar på disse spørgsmål. I dette afsnit vil jeg tænke fremad og i via dette appendiks skabe en 
slags guideline mod improfortælling i praksis. Dette skal ikke ses som en manual, for som nævnt er 
der ikke et endegyldigt svar, og mit fremtidige arbejde vil nok blive drevet af en lyst til videre 
formeksperimenter. Afsluttende vil jeg kort komme ind på improfortællingens 
anvendelsesberettigelse, samt hvilke tendenser som danner baggrund for formeksperimentet.   

 

7.1 Inden man går i gang 
Improfortælling er en interaktiv fortælleform, dvs. at man ikke kan forberede en færdig historie, 
men det betyder ikke at man ikke kan forberede sig. Jeg vil her have fokus på forberedelsen i 
forhold til deltagerne, på rammen for forløbet og den historie, der skal interageres med.  

 

7.1.1 Deltagerne 

Da improfortælling beror på kommunikation mellem deltagere og fortæller, må man som fortæller 
først og fremmest forholde sig til de recipienter, der skal være deltagere. Det er vigtig at vide, hvor 
mange, der bliver. Hvis der bliver mange deltagere, dvs. over tredive, kan det blive sværere at 
rumme alle deltagere og sikre at alle får mulighed for at interagere. Her kan det være en fordel, 
hvis fortælleren forbereder sig på, at deltagernes bud ikke må tage for lang tid, for det vil ødelægge 
tempoet i fortællingen. Det vil ligeledes være godt at forberede forskellige metoder til at involvere 
flere deltagere samtidigt. Hvis der kommer få deltagere, bliver det nemmere og mere trygt for dem 
at interagere, men fortælleren skal være forberedt på, at deltagerne muligvis vil have færre ideer, 
og derfor komme med færre bud, hvilket ligeledes vil bryde tempoet for den interaktive del. 

Det er også vigtigt at forberede forløbet efter deltagernes erfaringer og behov, og omvendt, 
hvis man har skabt et forløb, må man sørge for at det er den rette målgruppe, der bliver 
involverede som deltagere. I forberedelsen af starthistorie kan man tage hensyn ved at begrænse 
stoffet ud fra, hvad man ved om deltagernes forståelse, emotionelle reaktioner og præferencer. 
Jeg har valgt børn som målgruppe, hvilket er en fordel, da de er trygge ved det legende univers, og 
kan springe frem og tilbage mellem indlevelse og metablik. Men der er stor forskel på børns 
erfaringer og behov, og her kan man til dels forberede sig ved at erhverve sig viden om den 
pågældende målgruppe. Fortælleren kan på den måde ramme børns fortælleperspektiv og derved 
gøre forløbet nærværende og relevant og samtidig udfordre dem tilpas meget (se afsnittet 
Målgruppen).  

 

7.1.2 Valg af rammen 

For at opnå narrativitet i improfortælling, kan fortællerne med fordel forberede rammen for 
historien. Rammen skal give deltagerne fortællemæssig inspiration. Jeg har erfaring med at 
benytte enten en auditiv starthistorie med rummet som inspiration, eller en visuel starthistorie med 
scenografiske installationer som inspiration. Rammen åbner op for historiens univers, og det er 
vigtig, at fortælleren inden har undersøgt universet ud fra målgruppens perspektiv. Små børn ser 
eksempelvis herregården som et slot, modsat ældre børn, som kan skelne, hvad der er tidsmæssig 
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korrekt. Derudover er det en fordel, hvis fortælleren inden forløbet, vælger en fortællegenre og 
sætter sig ind dennes struktur. Ved på forhånd at danne rammen for historien har man begrænset 
mulighedsrummet til et specifikt univers, og via genren er forløbets struktur bestemt, dvs. at man 
har skabt en præ-tekst for forløbet, og sandsynligheden for en fuldt ud narrativ historie bliver 
større, og derved også deltagernes indlevelse i historien, som medfører, at de får lyst til at 
interager med historien. Hvis det er eventyrgenren, kan fortælleren forberede en orden: hvor er vi: i 
hvilken tid og miljø? Fortælleren kan udvikle kommunikationsaksen og bestemme hvem der er 
omdrejningspunktet for historien, og arbejde med projektaksen: hvad ønsker personerne at opnå 
og hvor ligger konflikten i dette ønske? Man kan altså forberede rammen til historien ved at 
etablere hvor, hvornår hvem og hvad.  

I forberedelsen af improfortælling indgår også valg af interaktivitetsniveau, altså hvordan 
forløbet skal finde sted. Ønsker man, at interaktiviteten skal foregå på mikro-, mellem- eller 
makroplan, og hvordan skal deltagernes bud have lov at få betydning? For at opnå balance mellem 
interaktivitet og narrativitet har jeg ud fra min procesanalyse set, at man med fordel kan lade 
interaktiviteten foregå på et mellemplan. Interaktivitet på et mellemplan har fokus på, at der skal 
interageres med historiens indhold og ikke rammen for historien eller forløbet. Interaktion med 
historiens indhold bevirker netop, at deltagerne kan være medfortællere på et immersionsniveau 
og ikke kun ud fra selvrefleksivitet, som skaber distance, og derved kan man skabe nærvær i 
forløbet.  

 

7.2 Udførelsen 
Når man skal udføre improfortælling, er det en god ide at klargøre rammen for forløbet og bruge tid 
på forventningsafklaring. Det gælder om at etablere en begribelig ramme, særligt når man arbejder 
med børn. (Gladsø 2005:185). Men rammesætningen er også en opvarmning, hvor fortælleren kan 
mærke deltagerne, se dem i øjnene og skabe nærvær. Efter rammesætningen af forløbet, vil det 
være en fordel, at præsentere historiens ramme via en fastlagt starthistorie, dette giver deltagerne 
fortællermæssig inspiration, og samtidig kan de indleve sig i historien, før de skal interagere med 
den.  

 

7.2.2 Fortællemåde  

Fortælleren skal sørge for at være i direkte kontakt med deltagerne, så der kan skabes nærvær, og 
fortællemåderne kan justeres, hvis det er nødvendig. Fortælleren kan med fordel bruge den 
mundtlige historiefortællings udtryksmidler, så deltagerne bedre kan fremkalde billeder, og dermed 
får nemmere ved at indleve sig i historien. Som før nævnt skaber en levende og dramatisk fortæller 
en levende og dramatisk historie, og derved kan deltagerne også blive levende og dramatiske 
medfortællere.  

I forhold til historier er der fire narrative elementer: handling, refleksion, følelser og 
beskrivelse36, men i forhold til improfortælling er det vigtigste at lade handlingen fylde en del. Det 
er en måde at holde tempoet på. Tempoet er et redskab til at skabe et flow i fortællingen. Hvis der 
kommer flow i fortællingen, opstår der et dynamisk og nærværende forløb37.  Det kan være svært, 

                                                
36 Fire elementer, jeg er blevet præsenteret for af Vigga Bro på et fortællekursus, i forbindelse med DATS 
sommerkursus 2004. 
37 I bogen ’Group Creativity’ beskrives Flow som værende i et spektrum, mellem udfordringer og 
kompetencer samt i spændingsforhold mellem målene: ukendt og kendt (R.Keith Sawyer 2003: 40) Ud fra 
dette kan man sige, at det er vigtig at forholde sig til målgruppen for at ramme spektrummet mellem 
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at holde tempoet i improfortælling, når man skal høre deltagernes bud. En løsning er at skabe små 
afrundede historier i den overordnede historie, hvilke medvirker til et naturligt fokus på 
handlingsdelen, da man skal nå fra begyndelse og midte til afslutning på relativ kort tid. Det sker 
eksempelvis naturligt i improfortællinger, som bruger rum som inspiration, da man bevæger sig fra 
rum til rum, og i hvert rum bliver der en lille afrundet historie. En anden måde at sørge for tempo 
på, er ved at lave små stop, hvor man samler op på deltagernes bud ved at genfortælle dem på 
dramatisk vis, samtidig med at man brygger lidt videre på deres ideer. Involvering af alle 
deltagerne er også med til at skabe tempo og dynamik i forløbet.  

 

7.2.3 Improvisation  

I improfortælling anvendes der improvisation. Improvisationen er i sig selv uforudsigelig og 
spontan, idet fortælleren sammen med deltagerne i nuet skal finde på og digte historien. Det er det 
improviserede element, der muliggør at deltagernes interaktivitet kan få betydning for historien. 
Ofte bliver improvisation anvendt imellem skuespillere på scenen, som fx i teatersport, men i 
improfortælling foregår improvisationen imellem deltagerne og fortælleren, hvilket får helt andre 
konsekvenser. Man har altså ikke en fast improvisationsgruppe, som man har trænet med, og på 
den måde kan sikre tempo og flow, som det ofte sker i teatersport. For hver fortælleforløb får 
fortælleren nye deltagere, nye improvisatorer at samarbejde med. Derfor er det nødvendig at 
arbejde med kendte strukturer, så som eventyrgenren, så der er noget genkendeligt, som kan 
skabe tempo og retning i forløbet og derved opnå flow. 

Man kan dog med fordel gøre brug af nogle improvisationsteknikker fra teatersporten. Jeg 
arbejder eksempelvis med at undgå planlægning af historien. Dette er både inden forløbet, hvor 
jeg prøver ikke at tænke på en specifik udvikling i historien, i før-klimaks, klimaks og lysis. Hvis jeg 
planlægger dette, kan deltagernes interaktion ikke få betydning for historien, eller omfanget vil 
være meget lille. Derudover prøver jeg at undgå planlægning undervejs i improvisationen. Hvis jeg 
planlægger, kan jeg ikke samtidig opfange børnenes signaler, være åben overfor deres input, og 
være nærværende og koncentreret 

Fortælleren udfordrer børnene med spørgsmål, og børnene udfordrer fortælleren med svar 
og generelle kommentarer til det, som sker i fortællingen. Børnene tager straks udfordringerne om 
improvisation op, og deres iver efter at komme med løsningsforslag bevirker, at man kan have en 
interaktiv fortælling, hvor man netop kan spørge: hvad skete der så. Alle ved, at historien er 
improviseret frem, så det er helt naturligt, at fortælleren ikke ved, hvad der skal ske.  

I improfortælling skal man som fortæller også være villig til at afgive noget af den 
dramaturgiske kontrol. Men jeg mener ikke, at man i improfortælling skal acceptere alle 
deltagernes bud, da dette nemlig vil gå i mod en fuldt ud narrativ historie, og dermed også svække 
deltagernes indlevelse i historien.  

 
7.2.4 Interaktion  

For at den fjerde tilgang er muligt i improfortælling, skal fortælleren have den dramaturgiske kontrol 
og styre, hvordan interaktiviteten skal komme til udtryk. Hovedvanskeligheden ligger i at finde den 

                                                                                                                                                            
udfordring og kompetence, og det er vigtig at have en præ-tekst, som danner retning for målet, men alligevel 
ikke kender målet.  
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passende balance mellem at åbne og lukke og på den måde styre deltagerne i en vekselvirkning 
mellem narrativitet, interaktivitet og metafiktion.  

Som fortæller skal man samle op og gøre deltagernes ideer til en helhed.  

For at kunne samle sammen, må man lytte til de elementer, deltagerne har fået øje på og på den 
måde åbne op for deltagernes egen fortolkning. Dette danner grundlaget, for at fortælleren 
improviserer en lille bid af historien. Ved at fortælle historien i små bidder sikrer jeg mig, at der 
bliver en historie, men samtidig sikrer jeg også, at der kommer tomme pladser, som deltagerne kan 
udfylde. På den måde kan frekvensniveauet bliver forholdsvist høj. Omfanget af deltagerne valg er 
afhængig af, hvor rammesættende starthistorien har været. Hvis den har indsnævret 
mulighedsrummet tilstrækkeligt, kan omfanget være stort. Hvis jeg mærker, at deltagernes bud 
stikker for meget uden for mulighedsrummet, må jeg stille spørgsmål med et mindre omfang. Hele 
essensen i den interaktive improviserede fortælleform er, at deltagernes valg får betydning. 
Forløbet er ikke præ-programmeret, men derfor kan der godt være en præ-tekst, der rammesætter 
interaktiviteten. Man kan ligefrem tænke i en overordnet struktur for åbenhed vs. lukkethed. Ved at 
fortælle en starthistorie, indsnævrer man historiens mulighedsrum fra starten, og den vil løbende 
blive indsnævret mere og mere. Dette medfører, at interaktiviteten kan gå fra at være lukket til at 
åbne mere og mere for medfortællingen. Jo mere klar rammesætningen er, desto mere sikker er 
man på at opnå balancen mellem narrativitet og interaktivitet, og samtidig bliver fortællerens 
funktion som kontrolinstans formindsket. Styringen af interaktivitet er en blanding mellem at have 
nogle principper, og det at have en fornemmelse for situationen, så man kan ændre sit princip. 
Fortælleren af improfortælling må hele tiden være klar til at justere graden af interaktivitet.  

Men man skal ikke være nervøs for at styre, som Kirsten Dahl skriver i sin artikel: ”På sporet 
af interaktivt teater”: Styring er alfa og omega: Det giver retning og udvider mulighederne for og 
kvaliteten af børns interaktive deltagelse. En måde at styre deltagerne på er ved at implementere 
et metafiktionelt niveau. Ved at gøre historien bevidst for deltagerne kan man lettere gøre dem 
ansvarlige for historiens udvikling.  

 

7.3 Omverdens påvirkninger   
Børn leger ikke for at lære, men fordi de ikke kan lade være, men derfor kan de godt lære af at 
lege. Formen improfortælling er ikke skabt med et bestemt læringspotentiale i sigte, men derfor 
kan børn godt lære noget ved at være deltagerne i improfortælling.   

Jeg anskuer børn som kompetente individer, der har deres egen legekultur38, og det er netop 
denne kultur, improfortælling tager udgangspunkt i, når den skaber et kulturelt møde mellem den 
voksnes og barnets kompetencer. Der hersker en kulturel dialektik i samspillet mellem fortælleren 
og børnene. Den voksne har gennem opvækst, uddannelse og kulturel erfaring samlet kendskab til 
historier, narrative strukturer, arketypiske figurer og sociale kompetencer, som man så gør brug af i 
rollen som historiefortæller. Børn er fantastiske til at være i nuét. De er ikke så selvrefleksive som 
voksne, og der er endnu ikke særlig filter på deres umiddelbare energi. Udvekslingen i 
improfortælling er lærerig både for børn og voksne.  

                                                
38 Børneteaterforskeren Beth Juncker, beskriver i sin bog ’Når barndom bliver kultur (1998), ’det nye 
paradigme’, her opfattes børn som selvstændige og aktive skabere af kulturen gennem deres utallige lege 
og deres eventyrlige fantasi, og de bliver derved ligeværdige med de voksne.  
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Den interaktive fortælleform styrker med sin åbenhed deltagernes demokratiske 
udfoldelsesmulighed. Åbenheden er præmissen for interaktiviteten, men det er ikke en åbenhed for 
enhver pris, da der ligeledes ønskes en fuldt ud narrativ historie, og således får deltagerne 
kendskab til narrative struktur. Som skrevet kan historiefortælling bruges som et pædagogisk 
redskab til at videregive narrative modeller af virkeligheden, som er med til at skabe mening i 
forhold til en mere og mere komplekst omverden. Samtidig kan de erhvervede narrative modeller 
buges til at strukturere et nogenlunde stabilt selv (se afsnit Den narrative vending). I 
improfortælling præsenteres deltagerne for narrative strukturer, og de bliver synliggjort mere end 
ved almindelig mundtlig historiefortælling via det metafiktionelle greb, og samtidig kan deltagerne 
gøre sig erfaringer med strukturerne via interaktivitet. Jeg mener, at bl.a. det metafiktionelle greb er 
med til at videregive dramaturgiske kompetencer.  

Man kan stille spørgsmålet: Hvorfra opstår improfortælling? Man kan sige, at det er en form jeg har 
udviklet i samarbejde med Vestjysk fortællefestival og Børnekulturhus Århus. Men den interaktive 
fortælleform er i nok især præget af tidens tendenser. I artiklen ’Med interaktivitet som ideal’ 
beskriver Niels Lehmann et projekt, som forsøger at udvikle nye interaktive 
børnekulturformidlingsformer. I artiklen beskriver han, hvordan der i vores nuværende kultur er to 
modsatrettede tendenser, hvoraf den ene er ”brugerorientering”, som viser sig, ved at der bliver 
fokuseret på den modtagende part i enhver kommunikativ situation. Den anden tendens er 
”kvalitetssikring”, hvor der ønsker en form for sikkerhed, for at deltagerne ikke spilder vores tid, og 
da kvalitet gøres individuel, bliver evaluering flittig brugt. Lehmanns pointe er, at de to tendenser 
indgår i forskellige mere eller mindre reflekterede forbindelser, men samtidig er deres krav også 
diametralt modsatrettede.  

Min undersøgelse, af om der kan findes en balance mellem narrativitet og interaktivitet, kan 
siges at være en undersøgelse af, hvorvidt improfortælling er en formidlingsstrategi, der på én og 
samme tid kan imødekomme kravet om kvalitetssikring og brugerorientering. Dette er netop vores 
tids dobbeltkrav. Balancen er dog besværlig, da idealet om at demokratisere den eksisterende 
(fin)kultur risikerer at føre til en begrænset opmærksomhed på recipienterne, og idealet om at gøre 
alle til skabere af deres egen kultur omvendt let kan medføre en for stor vægtning af den 
aktiverede modtagers bidrag.   

Lehmann mener, at der er en overdrevet vægtning af modtagersiden i forståelsen af 
interaktivitet.  Han mener, at interaktivitet er noget, der finder sted mellem to parter. Pointen er 
således ikke udelukkende, at recipienten skal aktiveres, men i lige så høj grad, at der skal tilbydes 
noget, som denne kan opleve udbytterigt at interagere med. Derved er balancegangen vigtig. Man 
skal ikke gå på kompromis med historien.  

 

7.3.1. Hvordan måler man kvaliteten i improfortælling? 

Interaktive historiefortællinger er ikke mindre færdiggjorte end ikke-interaktive historiefortællinger, 
hvis man med færdiggørelse mener, at fortælleren har fastlagt bestemte rammer, der ikke kan 
fraviges. Hovedsigtet med improfortælling er imidlertid at give deltagerne en oplevelse af selv at 
være aktive i forbindelse med færdiggørelsen af værkerne. Fordelen ved improfortælling er, at den 
opleves som åben, fordi det faktisk gør en forskel, hvad deltagerne vælger at spille ind med. Derfor 
skal improfortælling ikke udelukkede vurderes ud fra mundtlig historiefortællings funktionssystem, 
altså på om historien bliver fortalt på den gode måde. Inden for rammerne af den 
formidlingsstrategi, der handler om at skabe kultur med og for børn, må vurderingen først og 
fremmest bero på, hvorvidt det lykkes at producere oplevelsen af deltagelse i frembringelsen af 
kulturproduktet. Dvs. at forløbet også skal vurderes ud fra det interaktive funktionssystem. Dette er 
ligeledes en holdning som Kirsten Dahl giver udtryk for i hendes artikel ’på sporet af interaktivt 
teater’ (2007). 
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Improfortælling skal altså vurderes på processen: historiens tilblivelsesproces som sker i en 
udveksling mellem fortælleren og deltageren. Jeg mener at en god proces også medvirker til et 
godt slutresultat. Hvis jeg havde en hvilken som helst anden indstilling, ville jeg ende med at mene, 
at en sekvens havde kvalitet blot på grund ad dens lighedstræk med en forberedt mundtlig 
fortælling. Som vi har set, har eventyret en struktur, hvor den væsentlige del foregår i uderummet, 
det er her, vi følger heltens vej mod målet. Det kan sammenlignes med improfortælling, her er 
’vejen’ til historiens tilblivelse via interaktivitet det væsentlige, vejen bliver målet.  
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8. English summary: 
 

Impro-storytelling - In which ways can verbal storytelling for children preserve 
narrativity and at the same time open up for interactivity?  

 

Interactivity and narrativity are often seen as contradictory terms. Through Marie-Laure Ryan´s 
theory, as presented in the book “Narrative as Virtual Reality”, a third approach is being presented, 
and she thinks that it is possible to have a balance between narrativity and interactivity by working 
with ”a game of in and out”.  

This thesis has its starting point in a process analysis of a sequence of impro-storytelling 
where I implement interactivity and narrativity. The sequence took place and was filmed on April 
16th 2008 in the manor house of Nørre Vosborg, and the participants were children aged 6-7 years. 
I started out analysing the fabula that came out of the sequence with traditional dramaturgic and 
fairytale models. The fabula turned out to be a more or less complete narrative story, but 
sometimes I was willing to take detours away from the narrativity to make it more exciting or to 
make it possible to have more interaction. The advantages of a simple fairytale structure was that 
the participants knew this structure. To examine the interactivity I used Brenda Laurel´s 
threedimensional interactivity concept (1921:20) which made it clear how interactivity manifests 
itself in a sequence of impro-storytelling. The variation options weren´t determined in advance; 
anything could happen within the possibilities of the story. As the storyteller I had dramaturgic 
control and varied between opening and closing for the participants´ corporate storytelling and I 
adapted the participants´ suggestions on a metafictional level. As it turned out the participants 
often preferred a linear structure and for that reason I could increase the interactivity as we went 
along.  

To analyse the different strategies of impro-storytelling I used Luhmann´s systemtheoretical 
perspective and found that impro-storytelling contains three strategies: narrativity, interactivity and 
the metafictional. What makes the crucial difference between traditional storytelling and impro-
storytelling is that the participants are included in telling the story.  

I therefore advocate a fourth approach, where you at the same time work with interactive and 
narrative structures, and I call this approach ”both and”. This requires that I as a storyteller create 
an environment where attentive effects are possible. I therefore conclude that it is possible to find a 
balance between narrativity and interactivity by making the strategies visible and by creating an 
immersive experience.  

The good storyteller is thus someone who can plan and create the settings and at the same 
time make the participants immerse in the course of events and in the story and make them feel 
that they are ”joint owners” of the fiction. 
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Bilag 1: Eventyret om Jens 
Den her historie foregår for mange, mange år siden, da der stadig var fine mænd og damer i Nørre 
Vosborgs pæne stuer, men samtidig også fattige arbejdere ude i stalden. En dag kom der en lille 
dreng til Nørre Vosborg. Han havde ildrødt hår og fregner i hele ansigtet. Drengen hed Jens, og 
han var kun 7 år gammel. Jens’ forældre havde hverken råd til at give ham mad eller tøj, så derfor 
var han blevet sendt ud og tjene. Han var så heldig at få arbejde på Nørre Vosborg som 
stalddreng. Som løn fik han ikke penge, nej han fik til gengæld lov til at sove i halmen med dyrene 
og til at spise af samme tru som hundene. Jens var faktisk rigtig god som stalddreng. Selv om han 
ikke var så stor, kunne han få dyrene til at gøre alt mulig mærkeligt. Han havde fået køerne til at 
malke sig selv, og hundene til at lave hundekunstner, så hvis Jens gerne ville have en lille 
sukkerknald, fik han bare hundene til at hente en. Han kunne også få grisene til at lave koldbøtter. 
Jens havde også en rigtig god hørelse, han kunne høre, når uldet voksede på fåret, og når han 
hørte det, fandt han saksen frem, så han var klar til at klippe uldet af. Jens havde en rigtig god ven 
og legekammerat, hun hed Birgitte og var herremandens datter. Birgitte havde mørkt hår, mørke 
øjne, det fineste porcelænsansigt, og så gik hun altid i en fin hvid kjole, men mest fordi hun skulle. 
Lige så snart Jens kunne stikke af fra staldarbejdet løb han op til hovedbygningen for at finde 
Birgitte. Det samme gjorde Birgitte, for lige så snart hun kunne stikke af fra te-selskaber, hvor hun 
skulle lære at sidde som en rigtig fin dame, så løb hun hen til staldbygningerne for at finde Jens. 
Men det blev på et tidspunkt for meget for herremanden, han ville ikke have at hans fine lille datter 
legede med en simpel stalddreng som Jens. Så en dag greb herremanden hårdt fat i Jens, og 
forbød Jens og Birgitte at være i nærheden af hinanden. Hvis han så dem sammen, så ville Jens 
blive smidt i fangekælderen. Men så lavede Jens og Birgitte bare et hemmeligt fløjtesignal. Lige så 
snart de kunne høre fløjtesignalet, løb de om i den hemmelige hule. Den lå godt gemt lige på den 
anden side af voldgraven, så både voldgrav, volden og en masse buskads var mellem dem og 
herregården. Her kunne de sidde i fred og ro uden at blive opdaget.  

Men der kom en tid her på Nørre Vosborg, hvor der lagde sig en kold og uhyggelig stemning over 
herregården, og pludselig forsvandt der en ung pige på mystisk vis og en til og en til. Hver gang 
satte man en eftersøgning i gang. Man søgte nær og fjern, men fandt aldrig de unge piger. En 
dejlig forårs nat lød der pludselig skrig og råben fra hovedbygningen. Jens listede tættere på 
hovedbygningen og fik fat i en af køkkendamerne, som løb forvirret rundt i gårdspladsen. Han 
spurgte hende, hvad der var sket. ”Det er Birgitte, det er Birgitte, hun er væk”, råbte køkkendamen 
”Birgitte er væk”. Alle blev sat i gang med at lede, den hele nat, den hele næste dag, ja hele den 
næste uge. Man ledte nær og fjern, men man fandt ingen spor af Birgitte. Men en nat vågnede 
Jens pludselig ved en meget bekendt lyd. Hans meget fine hørelse kunne i det fjerne høre 
fløjtesignalet. Så var Birgitte altså i live. Jens besluttede sig for, at han ville finde Birgitte, så han 
stod op og gik ud i mørket for at lytte. Fløjtesignalet kom fra hovedbygningen. Han listede derop og 
ind i de fine stuer. Til sidst kom Jens ind i et soveværelse, og han kunne straks se, at det var 
Birgittes, for der var små fine lyserøde porcelænsskåle i vindueskarmen med hendes fine smykker 
i, og den fine lyserøde lampe var tændt. Pludselig hørte Jens en meget mærkelig lyd henne fra 
spejlet. Det begyndte at ryste, og så lød det med en dyb ryst ”har du et spørgsmål”? Jens blev 
først lidt bange, men da han kiggede ind i spejlet kunne han svagt skimte en troldmand. Så Jens 
tog sig sammen og spurgte ”hvor er Birgitte?”. Troldespejlet svarede ”Jeg kan svare, at hun er her 
på herregården. Hun er ikke oppe, men hun er mere nede” og vupti så var troldmanden væk. Men 
nu vidste Jens, at han ikke skulle op på loftet for at lede efter Birgitte, men nærmere ned. Jens 
fandt en lille dør i værelset, det førte ud til et toilet. På toilettet hang der en lysestage, den 
knækkede han af og tog med sig som våben. Så gik han hen til en anden lille dør og åbnede den 
forsigtigt. Her kunne Jens se et stort mørkt hul. Han fik fat i en stige og begyndte langsomt at gå 
ned i mørket. Da han var kommet helt ned i kælderen hørte han pludselig troldelyde, og han så 
fem trolde sidde om et bord. Det var en hel troldefamilie: far, mor, store trold, mellem-trold og lille-
trold. De sad og guffede kød i sig og drak det rene blod til. Indimellem spiste de biller, som var det 
småkager, og der var rotteslim og svampe, ja hele bordet var fyldt med de lækreste trolde 
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delikatesser. Jens listede rundt for at finde spor af Birgitte, men med ét vendte alle fem trolde sig 
om mod ham, og troldefar råbte: ”hvad laver sådan et menneske her, hvor vover du at forstyrre 
vores lækre middag”. Troldefar rejste sig op for at få fat på Jens, men i det samme kastede Jens 
lysestagen efter ham. Den fløj gennem luften og ramte troldefar lige midt i panden, så han faldt 
bagover med et kæmpe brag. Gulvet begyndte at slå revner, revnerne blev så store, at hele 
troldefamilien faldt ned i dem, mens de skreg ”åhhhhhhhrrrrrggggggggghhhh”. Jens kunne nu i ro 
og mag undersøge rummet for spor. Han lugtede til blodet for at finde ud af, om det var Birgittes. 
Det var det heldigvis ikke, men det var måske fra de andre piger, som var forsvundet. Men Jens 
kunne stadig høre fløjtesignalet i det fjerne, så Birgitte måtte stadig være i live. Derfor ville Jensen 
op fra kælderen og med sig tog han en sæk med kød, noget blod og nogle svampe, hvis Birgitte 
ikke havde fået noget at spise. Han tog også billerne med, så de kunne blive sat fri ude i skoven. 
På vej op af stigen spiste Jens lidt svampe, og pludselig kunne han se igennem sig selv. Han var 
blevet helt usynlig af at spise svampene. Nu måtte Jens videre på sin jagt efter Birgitte, han havde 
fundet ud af at der var trolde på herregården og det var måske dem der havde taget Birgitte til 
fange, heldigvis døde hele troldefamilien, men måske var der flere trolde.  

Jens kom ud i køkkenet. Der var ingen køkkendamer, men helt mørkt, tomt og stille. Pludselig 
kunne Jens høre en kæmpe trold komme ned fra loftet og ind i køkkenet. Denne trold kunne 
desværre godt se Jens, selv om Jens var usynlig, for det var den, der havde fundet svampene. 
Trolden greb fat i Jens og bandt ham fast til en stol og sagde ”ummm, vi skal have lækker dreng til 
aftensmad”. Trolden begyndte at fyre op i komfuret, med brænde, aviser og tændvæske, derefter 
satte han en stor grydevand over, som han ville koge Jens i. Men trolden ville lige have en snack, 
så han tog en brødskærer og lagde Jens’ arm derind, og han skulle lige til at hugge den af, men i 
det samme greb Jens en lysestage og satte ild til trolden. ”Avvvvvv ” råbte trolden og hoppede lige 
op i gryden for at slukke ilden, men da gryden var fyldt med kogende vand, døde trolden. Nu kogte 
Jens trolden til troldesuppe og spiste det.  Troldesuppe giver nemlig magiske evner, og han blev 
stærk og kunne skyde med hænderne, og hvis han snurrede rundt, kunne han igen blive usynlig.  

Men Jens havde stadig ikke fundet Birgitte, så han lyttede efter fløjtesignalet. Det lød som om det 
kom fra en anden kælder, nemlig fangekælderen. Jens gik efter lyden og kom ned i den mørke, 
klamme fangekælder. Der var en frygtelig masse støj nede i kælderen, for i det midterste rum stod 
der fire borde med otte bænke ved, og der var helt fyldt med trolde fra nær og fjern. Troldene var 
samlet til troldefest, og der var endnu mere mad og blod. Troldene sad og råbte ”lalalalalallal”. 
Jens listede forbi dem og kom hen for enden af gangen, hvor der var en låst dør. Det var dér 
fløjtesignalet kom fra. Han bankede på ”hallo Birgitte, Birgitte, er det dig Birgitte”? ”Ja” hviskede 
Birgitte. ”Ja, jeg sidder herinde. Hjælp mig, hjælp mig, troldene vil spise mig til deres troldefest, 
åhhh og de har allerede spist de andre piger. Jeg kan ikke komme ud, der er låst”. 

”Jeg skal nok befri dig”, sagde Jens, mens han ruskede i døren. Han kom i tanke om, at han havde 
set en nøgle, da han var på vej ned i fangekælderen. Jens listede tilbage for at hente nøglen, han 
listede forbi alle troldene, hentede nøglen og tilbage forbi alle troldene. Han satte nøglen i og låste 
op. Derinde sad Birgitte bundet fast. Jens prøvede at løsne hende, men han manglede en kniv. 
”Jeg skal nok befri dig”, sagde han til Birgitte, ”men jeg bliver nødt til at få fat i en kniv til at løsne alt 
det her reb”. Så listede han igen forbi troldene og kom op i køkkenet, hvor han fandt en kniv. Han 
listede tilbage, forbi troldene, som sad og larmede ved bordene. Jens listede forbi dem og ind til 
Birgitte. Han fik skåret Birgitte fri og tog hende i hånden og sagde: ”kom nu er det nu, vi skal ud. Vi 
skal væk fra de her trolde, så vi ikke bliver spist”. De listede af sted, men i det samme var der en 
trold, der fik øje på dem ”arhhhhggg vores aftensmad er ved at løbe væk”. Alle troldene fik nu øje 
på Birgitte og Jens. De rejste sig op og begyndte at smide store sten efter dem, og nogle af 
troldene tog bordene og bænkene og smed dem efter Jens og Birgitte. Jens og Birgitte løb alt, 
hvad de kunne, men døren ud til gårdspladsen var låst. Så sagde Jens: ”Vi kan ikke komme ud! 
Jeg bliver nødt til at kæmpe mod troldene”, og så brugte han de magiske kræfter, som han havde 
fået af at spise troldesuppe. Han slog den ene trold efter den anden ned. Men en af troldene var 
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lige ved at få fat i ham og i det samme drejede Jens rundt og blev usynlig. Nu kunne trolden ikke 
finde Jens, og i stedet kunne Jens få ram på ham. En af troldene var samtidig ved at få fat i 
Birgitte, men Jens kastede magi på Birgitte, så når hun drejede rundt blev hun også usynlig. Til 
sidst lå alle troldene ned, men Jens ville være sikker på, at alle troldene på Nørre Vosborg blev 
udryddet fra kældrene, en gang for alle. Der var ikke nogen, der nogensinde skulle komme og tage 
hans Birgitte igen. Derfor anbragte han en bombe, satte ild til den ved hjælp af en spand med sten 
og brande i, og så løb han med Birgitte op fra fangekælderen og ud i gårdspladsen. BANG - alle 
troldene blev splintret i tusindvis af stykker. Stykkerne faldt ned, og dannede et fint gulv i 
fangekælderen, som den dag i dag ligner almindelig brosten, men hvis man ser godt efter kan man 
se det er ægte troldestykker.  

 Nu hvor Jens havde befriet Birgitte, var herremanden ikke så streng længere, og han 
sagde: ”Ved du hvad Jens, nu når du har fået min datter tilbage igen, og du har sprængt alle 
troldene fra Nørre Vosborg, ja fra hele egne, i tusindvis af stykker, så må du gerne få min datter”. 
Og så blev der holdt et kæmpe stort bryllup, der varede i hundrede dage, og der blev festet, og der 
blev drukket, og ved I hvad de alle sammen fik at spise? De fik dejlig troldesuppe, så alle fik rigtig 
mange gode magiske evner, så derfor kunne de bygge store flotte ting, og arbejdet gik som en leg, 
de morede sig og hyggede sig. Ja, troldene døde, Jens og Birgitte blev gift, og så levede de 
lykkeligt til deres dages ende.  
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Bilag 2: Improfortælling. – Baggrund for procesanalyse.   

 

DVD: Improfortællingsforløb afviklet og videofilmet d. 16. april 2008 på Nørre Vosborg. Oplæggets 
forfatter samt fortæller er undertegnede. Jeg har afviklet forløbet til en fortællefestival, men 
genopførte det med henblik på nærværende formål. Deltagerne var en børnehaveklasse fra Vemb 
skole. Forløbet varede ca. 45 minutter 
 

 
 

 

 


