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s t e f a n  i v e r s e n  o g 
h e n r i k  s k o v  n i e l s e n

I N T R o D U K T I o N

t e r m e n

Narratologi er teorien om fortællinger. Narratologien beskæf-
tiger sig med alle former for fortælling, og kun med fortæl-
linger. Deraf fremgår, at narratologiens genstandsfelt foruden 
litterære fortællinger i form af fx romaner og noveller også 
omfatter computerspil, tegneserier og film samt ikke-fiktive 
fortællinger som biografier, historieskrivning og meget andet. 
Selve ordet “narratologie” blev dannet som en neologisme af 
den franske teoretiker Tzvetan Todorov (Todorov, 1969). 
Forstået i traditionel og snæver forstand hænger narratologi 
nært sammen med 1960’ernes og 1970’ernes franske struk-
turalisme. I sit udspring havde narratologien overvejende 
litterære tekster som sit interesseområde.
 I dag anvendes termen narratologi som samlebetegnelse 
for et væsentligt bredere og mere heterogent felt af erken-
delsesinteresser, der, ofte med afsæt i poststrukturalistiske 
omvurderinger af eksisterende teori, arbejder videre med de 
spørgsmål, som strukturalistiske narratologer rejste, men ved 
at stille disse spørgsmål på en ny måde og til et større mate-
riale.
 I denne indledning vil vi give en kort historisk oversigt 
over narratologiens udvikling, indplacere antologiens tekster 
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8 s t e f a n  i v e r s e n  /  h e n r i k  s k o v  n i e l s e n

i denne udvikling og samtidig følge nogle af feltets centrale 
diskussioner, som de kommer til udtryk i antologiens tekster. 
Alle litteraturhenvisninger i indledningen samt i de følgende 
artikler henviser til den samlede litteraturliste, som findes 
bag i bogen, hvor den interesserede læser også vil finde hen-
visninger til en række værker, som ikke er nævnt andetsteds 
i bogen.

h i s t o r i e n

Narratologisk teori har mange og lange rødder: Allerede 
Aristoteles gør sig i Poetikken overvejelser over plot og ka-
rakterer. I slutningen af det nittende og begyndelsen af det 
tyvende århundrede finder man vigtige forudsætninger for den 
strukturalistiske narratologi i bl.a. forfatteren Henry James’ 
diskussioner af point of view, hos de russiske formalister, der 
opstillede systematiske beskrivelser af fortællingers struktur, 
samt hos kontinentale og britiske teoretikere (som fx otto 
Ludwig, Friedrich Spielhagen, Käte Friedemann og Percy Lub-
bock).
 Selv om der således eksisterer talrige arbejder om fortæl-
linger før 1960’erne, tager den narratologis historie, som vi 
her vil skitsere, sin begyndelse hos Franz K. Stanzel og gérard 
genette. Deres teoribygninger har i højere grad end samtidige 
og tidligere narratologiske teoretikeres vist sig at præsentere 
både spørgsmål og svar, som vedblivende er med til at sætte 
dagsordenen for de diskussioner, som den litterært oriente-
rede narratologi i dag betragter som sine.
 Stanzel og genette sætter først og fremmest fokus på for-
tælleren og fortællesituationen. Med ønsket om at beskrive og 
skematisere de roller og pladser, som fortælleren kan indtage, 
vendes opmærksomheden bort fra det fortalte mod måden, 
der fortælles på, og mod bestemmelser af elementer som syns-
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9i n t r o d u k t i o n

vinkel, fortælleforhold osv. Tekster i denne tradition er fælles 
om at handle om fortæller, fortælling og læser og om at gøre 
det ved at søge svar på spørgsmål som: Hvem taler? Hvem 
ser? Hvem tales der til?
 Der er kun i begrænset omfang sammenfald mellem så-
danne spørgsmål og de spørgsmål, som i Danmark har været 
forbundet med termerne “narratologi” og “fortælleteori”. Fra 
midten af 1980’erne har plotteorien med dens interesse for 
det fortaltes forløb og for slutningens betydning fyldt meget 
på de danske litteraturstudier, ikke mindst takket være Frank 
Kermodes The Sense of an Ending (1967) og Peter Brooks’ 
Reading for the Plot (1984).
 op gennem 1970’erne var den danske reception af narra-
tologisk teori inspireret af teoretikere som Vladimir Propp, 
Tzvetan Todorov og især Algirdas greimas, der blev massivt 
introduceret og oversat, og hvis strukturelle semantik dannede 
grundlag for en række danske bøger om emnet. greimas, der 
er omtrent samtidig med Stanzel og genette, beskæftiger sig 
hovedsageligt med det fortaltes strukturer, bl.a. inspireret 
af Propps “morfologi”, hvor Propp søger at systematisere 
genkommende elementer i russiske folkeeventyr. Et konkret 
resultat af sådanne indholdsformalistiske tilgange er aktant-
modellen, som med sin fordeling af fortællingens aktanter 
på rollerne “giver”, “objekt”, “modtager” og “hjælper”, 
“subjekt”, “modstander” har fundet anvendelse i analyser af 
alt fra eventyr og moderne prosa til reklamer og tegneserier.
 Aktantmodeller fungerer netop uafhængigt af den måde, 
hvorpå fortællingen fortæller om aktanterne og deres hand-
linger; heri modellernes berettigelse.
 Stanzel og genette søger derimod at beskrive fortællin-
gens hvordan, altså måden, der fortælles på, således som 
det allerede fremgår af titlen på Stanzels værk Die typischen 
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10 s t e f a n  i v e r s e n  /  h e n r i k  s k o v  n i e l s e n

Erzählsituationen im Roman (1955). Ønsket om at ordne 
og systematisere blev tydeligt med Stanzels bog, og det fandt 
sit strukturalistiske og formalistiske højdepunkt med genet-
tes “Discours du récit” (Figures III) (1972), som også er 
repræsenteret i dette udvalg. Betydningen af genettes værk 
kan næppe overvurderes, hvilket blandt andet ses ved, at det 
på det nærmeste lagde feltet dødt i en lang periode. genettes 
værk fik således to modsatrettede konsekvenser:
 På den ene side var det for teoretikere, der var positivt ind-
stillet over for et strukturalistisk projekt som genettes, yderst 
vanskeligt og måske endda unødvendigt at komme længere 
ad samme vej og med samme metoder. I de følgende år kom 
der derfor symptomatisk flere indføringer og introduktioner 
til narratologien med genette som en hovedeksponent samt 
forsøg på forklaringer og forbedringer af hans systemer og 
skemaer (se fx (Lanser, 1981) og (Bal, 1985)). Ligeledes ser 
man fra og med slutningen af 1970’erne adskillige teoretikere 
præsentere deres tænkning som et forsøg på at kombinere 
analyser af fortællemåder med analyser af tematik og forløb 
(se fx (Chatman, 1978) og (Kenan, 1983)).
 På den anden side rettedes eksplicit (se fx (Hillis Miller, 
1979)) og implicit (se fx (Felman, 1977)) en hård kritik 
mod den strukturalistiske narratologi og dens intention om 
at udvikle et systematisk og komplet beskrivelsesapparat. 
Kritikken fremhævede flere store problemer ved den struk-
turalistiske narratologi. Den vigtigste kritik rettede sig mod 
den kassetænkning, som beherskede ikke mindst genettes 
skematiseringer af litteraturens fortællesituationer. genette 
placerede litteraturen bag tremmer, sagde man, og i bredere 
forstand hævdedes det, at ét samlet skema aldrig ville kunne 
indfange den enkelte fortællings individualitet. Det blev end-
videre hævdet, at narratologiens ønske om deduktiv, normativ 
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