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Oppgave 1 

Drøft og sammenlign ut fra pensumlitteraturen ulike forståelser i litteraturvitenskapen av hva 

litteratur er.  

Hva er litteratur? For å kunne gjøre rede for ulike litteratursyn trengs en forståelse av hva 

litteratur er. Jeg vil derfor, før jeg tar grundigere for meg innholdet i noen av de primære 

pensumtekstene, starte med å se på hva som har vært vanlig å tillegge begrepet, og hvordan 

det har utviklet seg. Jeg vil starte med de tradisjonelle litteratursyn, og presentere en kort 

oversikt over noen hovedretninger i moderne litteraturteori. Siden dette er et svært omfattende 

felt, vil jeg i hovedsak ta for meg retninger som er aktuelle for oppgaven min, men andre vil 

også bli nevnt. Dessverre vil en del interessante synspunkter, av plassmessige årsaker, måtte 

falle utenfor.  

Frem til ca. 1800 ble litteraturbegrepet brukt som en betegnelse for alle skriftlige 

verker. Dette inkluderte vitenskapelige, historiske og religiøse tekster, så vel som 

skjønnlitterære. Senere har betydningen dreid til først og fremst å omfatte oppdiktet, 

skapende, kunstnerisk eller estetisk orientert skrivekunst. Denne definisjonen festet seg 

gradvis på 1800-tallet. (Lothe mfl. 2007: 124) De tradisjonelle tilnærmingsmåtene var filologi 

og historisk-biografisk metode. Filologien søkte å rekonstruere den opprinnelige tekst og dens 

historiske betydningsinnhold, mens den historisk-biografiske metode studerte et verk og dets 

dikter som en enhet, og var opptatt av forfatterintensjonen.  

Men hva er det som gjør litteratur til litteratur? 

forstått som fiksjon, litteratur forstått som pregnante former for språk, og litteratur som 

eksistensiell meddelelse. (Kjældgaard 2012: 248) I Litteraturvitenskapelig leksikon stykkes 

begrepet opp i 6 hovedpunkter: litterær språkbruk, det litterære språkets ambiguitet 

(dobbelttydighet, tvetydighet) og selvreferensialitet, litterær verdi og samfunnsverdi, 

underholdning, fiksjon, og konvensjon, i den forstand at innholdet i begrepet varierer i tid og 

mellom kulturer. (Lothe mfl. 2007: 125) I det kommende vil jeg først og fremst se nærmere 

på det litterære språket. 

Litteraturen kan altså defineres med referanse til en spesiell litterær språkbruk, og 

litteraturbegrepets sterke tilknytning til det litterære språket kjennetegner moderne 

litteraturteori fra den russiske formalismen og fremover. Man kan si at litteraturvitenskapen 

oppsto med formalismen, rundt 1916. Formalistene søkte større innsikt i hvordan litteraturen 

fungerer. De skiftet oppmerksomheten fra litteraturens innhold til dens form, og la grunnen 
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for et selvstendig litteraturstudium og en autonom tekstforståelse. For den russiske 

formalismen var litterært språk et system av virkemidler som bryter med dagligspråket, noe 

det gjør blant anne Viktor Borisovitsj Sjklovskij 

snakket om 

må underliggjøres gjennom kunsten, og det er nettopp språket, gjennom kunstgrepene, som 

gjør litteraturen til kunst. Russisk formalisme la grunnlaget for en objektiverende 

forståelsesform. (Lothe mfl. 2007: 124) 

Hovedpunktene i den russiske formalismen ble videreført til pragstrukturalismen og 

den franske strukturalismen. Perspektivet i strukturalismen var å undersøke kulturelle 

ytringsformer fra tegnets synsvinkel, og det er her strukturalismen skiller seg fra formalismen, 

da formalistene var opptatt av form og virkemidler, ikke av det enkelte tegn. Teksten skal 

regnes som et isolert studieobjekt, og en særegen litterær diskursform. Strukturalistene søker, 

på en systematisk, vitenskapelig måte og ved bruk av tekniske begreper, å forklare strukturene 

Ferdinand de 

Saussures teori om at meningen til et enkelt ord er avhengig av dets plassering innenfor det 

totale språksystemet. Saussure mente at språket er et system bygget opp av tegn, forbindelser, 

og forskjeller. Denne forbindelsen er arbitrær (vilkårlig), og ordenes betydning oppstår først 

når de settes i forhold til hverandre. Man regner disse tre retningene innenfor strukturalismen: 

lingvistisk strukturalisme, narrativ strukturalisme (narratologi, narrativ teori), og 

strukturalistisk poetikk. (Lothe mfl. 2007: 217)  

Jeg vil ta for meg tre teoretikere med ulike litteratursyn og tilnærminger til 

litteraturstudiet. Jeg vil starte med Roman Jakobson, russisk lingvist og strukturalist, som så 

på litteratur som en gren av lingvistikken, og undersøkte litteraturens forhold til lingvistikk 

med fokus på ord, tegn og tekst. Man kan si at Jakobson representerer en autonom 

st? Forklare og 

, og den siste teksten jeg vil ta for meg: 

, som representerer et mer heteronomt 

litteratursyn, i en leserorientert retning, såkalt reader-response theory. Dette utvalget, og 

denne rekkefølgen finner jeg passende, både fordi den er kronologisk, og fordi jeg mener at 

Ricæurs bidrag åpner opp for en litteraturforståelse som inkluderer leseren, samtidig som han 

er opptatt av verkets indre størrelser og dets strukturelle forklaring, og dermed skaper et 

bindeledd mellom de øvrige. Når jeg refererer til tekster fra kursets kompendium, henviser jeg 

til sidetall i kompendiet, ikke boken de ble kopiert fra.  
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Roman Jakobson om den poetiske funksjonen 

Roman Jakobson regnes som et bindeledd mellom formalismen og strukturalismen, fra den 

russiske formalismen via den tsjekkiske Prag-  i Praha) til den 

russiske semiotikken. Han tilhørte den lingvistiske strukturalismen. Mens Sjklovskij definerte 

et diktverk som summen av dets virkemidler (fremmedgjørende kunstgrep), var Jakobson 

opptatt av større poetiske strukturerer, og hva som kjennetegner språkbruk i et 

helhetsperspektiv.  

I sin artikkel tik og poetik  utgitt på dansk i tidsskriftet Vindrosen i 1967, 

skriver Roman Jakobson om poetikkens forhold til lingvistikken. Jakobson hevder at 

poetikkens hovedbeskjeftigelse er spørsmålet: Hva gjør en språklig meddelelse til et 

kunstverk? Han mener at poetikken har krav på en fremtredende plass i studiet av litteraturen, 

fordi poetikkens hovedemne er sprogkunstværkets differentia spesifica [ spesific ] 

i forhold til anden sproglig adfærd og i forhold til anden kunst . 

Poetikken beskjeftiger seg med problemer i forbindelse med språklig struktur, og siden 

lingvistikken er den vitenskapen som tar for seg språklige strukturer, må poetikken betraktes 

som en integrert del av lingvistikken. Jakobson gjør altså plass for litteraturen i et komplett 

system for all slags språklig kommunikasjon. (Jakobson 1967: 41) 

Mange litterære fenomener er derimot ikke bare knyttet til språkvitenskapen, men til 

tegnteorien i sin helhet, altså semiotikken. Dette gjelder ikke bare for språklig kunst eller 

poesien, men for alle språkvarianter, siden språk i sin alminnelighet har flere egenskaper, 

såkalte pansemiotiske trekk, som språket deler med andre tegnsystemer. (Jakobson 1967: 41) 

I motsetning til lingvistikk beskjeftiger poetikk seg med vurdering. Denne oppdelingen 

bygger på feilaktig oppfattelse om at det poetiske språket er mer målrettet enn annen 

hevder Jakobson, men med forskjellige mål.  

Som lingvistikken, står også poesien overfor to problemer: synkroni og diakroni. 

synkroniske beskrivelse omfatter ikke alene den litterære produktion på ethvert givet stadium, 

men også den del af den litterære tradition der stadig er levende på det pågældende stadium 

 Den synkrone litteraturforskningen gjelder 

både litteraturen fra den gjeldende perioden og litteraturen som denne perioden er påvirket av, 

mens diakroni gjelder det stadig skiftende. 

I et hvert språksamfunn, for enhver språkbruker, eksisterer en språklig enhet. Men 

denne enheten er et system av delkoder som jobber sammen. Ethvert sprog omfatter 

adskillige samtidige mønstre, som er karakteriseret ved hver si
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43), og s i bestemmer den 

Jakobson 

1967: 43). Jakobson presenterer derfor en språklig kommunikasjonsmodell knyttet til seks 

ulike måter å bruke språket på, seks språkfunksjoner som er konstituerende faktorer i språklig 

kommunikasjon: Avsenderen sender en meddelelse til mottakeren. Meddelelsen krever en 

kontekst som oppfattes av mottakeren. Videre trengs det en kode, et system, som er 

sammenfattende mellom avsender og mottaker. Til slutt trenger meddelelsen en kontakt, en 

forbindelse mellom avsender og mottaker som gjør dem i stand til å inngå i eller forbli i 

kommunikasjon.  Alle disse faktorene er nødvendige for all språklig kommunikasjon, og de 

bestemmer hver sin språklige funksjon. (Jakobson 1967: 43) 

I en språklig meddelelse vil ofte en av disse funksjonene være dominant, styrende og 

formende for meningen, men selv om en funksjon dominerer, kobles ikke dermed de andre ut. 

Lingvisten må ta hensyn til samtlige funksjoner: Den emotive, den konative, den referensielle, 

den fatiske, den metaspråklige og den poetiske funksjonen. Innstillingen (Einstellung) på 

  (Jakobson 1967: 

46), er språkets poetiske funksjon, og det er dette som er poetikkens differentia spesifica. 

(Jakobson 1967: 43-46) Jeg velger å utelate en dypere definisjon av de resterende 

funksjonene, da det er den poetiske funksjonen jeg vil fokusere på. 

Språkkunstverket er dominert og determinert av den poetiske funksjonen, men den er 

en underordnet faktor i alle andre språklige aktiviteter. I dagligspråket bruker vi gjerne 

poetiske trekk ubevisst, for eksempel ved at vi i møte med en setning med to likestilte navn 

uten noen rangordning mellom dem, foretrekker, uten å vite hvorfor, å gi det korteste navnet 

forrang. Vi liker også poetiske grep som alliterasjon og paronomatiske bilder, noe Jakobson 

. (Jakobson 1967: 46) Annen spesifikk 

poetisk språkbruk er gjentatakelsesprinsippet og parallellisme  gjentakelse av de samme 

elementene i forskjellige sammenhenger, sammenligning og metaforer. Jakobson knytter 

denne språkbruken først og fremst til tegn. 

Hva er så det empiriske, lingvistiske kriterium for den poetiske funksjon? spør 

Jakobson. Han svarer på dette ved å ta opp to grunnleggende ordningsmåter i språklig 

aktivitet: seleksjon og kombinasjon. Han eksemplifiserer ulike ord som betyr det samme, 

 Seleksjon gjøres på grunnlag av 

ekvivalens, dvs. likhet og ulikhet (synonymitet og antinomitet), mens kombinasjonen, 

oppbygningen av sekvensen, er basert på nærhet og sammenheng. Her viser Jakobson 

hvordan man velger ett ord fremfor et annet, selv om de har samme meningsinnhold, på 
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bakgrunn av visse kvaliteter ved ordet. Kombinasjon betyr at man setter sammen de ordene 

man har valgt, for eksempel i en setning, fordi de passer sammen i en bestemt sammenheng, 

for eksempel fordi de rimer. 

selektionsaksen over på kombin (Jakobson 1967:47). Slike kjeder har ingen 

funksjon i språket utover den poetiske. Jakobson konkluderer med at 

 

analyse af vers ligger helt inden for poetikkens kompetenceområde, og at poetikken kan 
defineres som den del af lingvistikken der beskæftiger sig med den poetiske funktion, ikke 
blot poesi, hvor denne funktion overlejrer de andre sproglige funktioner, men også uden for 
poesien, hvor en anden funktion overlejrer den poetiske. (Jakobson 1967: 48) 
 

 

En innvending mot strukturalismen er at fokuseringen på litterære strukturer gjør at 

strukturalismens metoder ikke tar nok hensyn til verkets egenart, dets tematikk og historiske 

og kulturelle kontekst. (Lothe mfl. 2007: 218) Med paradigmeskiftet på 1970-tallet ble man 

mer opptatt av teksters mening, meningsskaping og hvordan vi som lesere forstår og finner 

mening i en tekst. Slik ble blant annet hermeneutikken en viktig del av litteraturvitenskapen. 

Man ville vise at kontekst og formidlingssituasjon påvirker vår forståelse av litteratur, og 

måtte derfor åpne opp for andre instanser i litteraturen, for eksempel forfatteren og leseren. 

Jakobson ble kritisert for å være overdrevent formalistisk og lite tekstorientert. 

Elementer i strukturalistisk teori ble likevel innlemmet og videreført i andre 

teoriretninger, som for eksempel i psykoanalyse, resepsjonsteori, narrativ teori, 

dekonstruksjon og poststrukturalisme.  Jeg vil i det følgende vise hvordan Ricæur stiller seg 

til teksters strukturelle forklaring, samtidig som han åpner opp for lesningen. 

 

Paul Ricæur. Forklare og forstå 

Paul Ricæur var en fransk filosof som gjerne forbindes med Heidegger og Gadamer. Han 

kombinerte fenomenologisk beskrivelse og hermeneutisk tolkning. 

Ricæur har gitt noen viktige bidrag til tenkningen om hvordan litterære tekster 

fungerer. Han gjør det enklere å forstå hva litteratur er ved å vise hva den gjør.  

  for seg 

indstillinger som man kan indtage overfor en tekst  forklare 

(expliquer) og fortolke (interpréter). Ricæur starter med å ta utgangspunkt i Dilthey, som på 

sin tid ville presisere det spesielle ved åndsvitenskapene i forhold til naturvitenskapene. 

Dilthey knyttet forklaring til naturvitenskapene, og mente med det at naturvitenskapene tar 

sikte på å dele et fenomen opp i dets minste bestanddeler, undersøke det, og slik forklare 
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hvordan det fungerer. 

som er åndsvitenskapenes grunnleggende holdning, da det kreves forståelse for å gjøre rede 

for de områder humaniora undersøker og utforsker. Ricæurs hensikt er å 

udviklingen af denne modsætning (forklare-forstå), set i lyset af konflikten mellem de 

 Begrepet forklaring beskjeftiger seg ikke lenger bare med 

naturvitenskapene, men med lingvistiske modeller. Begrepet fortolkning har endret seg med 

den moderne hermeneutikk, og fjerner seg fra Diltheys begrep. Dermed står forklaring og 

fortolkning ikke lenger i radikal motsetning til hverandre, og Ricæur vil derfor undersøke 

denne nye problemstillingen (forklare-forstå), som nå er mindre antinomistisk, motstridende, 

og dermed, ifølge Ricæur, mer fruktbar.  

Ricæur begynner med å se på hva en tekst er. En tekst er enhver diskurs som er festet 

ved skriften. Skriften inntar talens plass, og påkaller lesningen som senere vil kreve en 

fortolkning, for forholdet skrive-lese ikke er det samme som tale-svare. Det foreligger ikke 

noe samtaleforhold, da leseren nødvendigvis må være borte fra skrivingen, og skriveren fra 

unk ). Å lese en 

bok er å betrakte dens forfatter som død. 

Skriften vedvarer, talen er flyktig. Talen refererer til verden, flyktig, mens skriften 

oppsnapper  talen, og er slik  

 

en virkeliggørelse, der er sammenlignelig med talen, dvs. der ligger parallelt med talen, en 

kunne vi sige, at det som skrives ned er diskursen forstået som den hensikt (intention) at ville 
sige noget (Ricæur 1973: 76).  
 

Tekstens frigjørelse fra muntligheten medfører en omveltning mellom språket og verden, og 

mellom språket og de impliserte subjektene, forfatteren og leseren. 

Det finnes ting ved språket som ikke lar seg overføre til skriften, da språket har 

mulighet for å vise til den nærværende. Den ideale mening blir altså rettet mot den reelle 

referansen, det man taler om. Dette betyr ikke at skriften er uten referanse, men at den 

virkeliggjøres først i lesningen, gjennom fortolkning. I tillegg til å referere til omverdenen, 

refererer tekster også til hverandre, og skaper slik en verden i litteraturen. 

Det er i lesningen at de to innstillingene forklare og fortolke opererer sammen. 

Begrepet tekst, slik Ricæur definerer det, krever en ny forståelse av begrepene, og en mindre 

motstridende forståelse av forholdet mellom de to.   
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Ved å knytte forklaringsbegrepet til semiologien, og forståelsen til den psykiske 

erkjennelsen, forstår han fortolkning som en art av forståelse som nærmer seg forklaring. Den 

autonome teksten har to muligheter. Leseren kan  

 

forblive i tekstens uafgjorthed (suspens), behandle den som en tekst uden verden og uden 
forfatter  og da forklarer vi den ved dens indre forhold, ved tekstens struktur. Men vi kan 
også ophæve tekstens uafgjorthed, fuldbyrde teksten i talen, føre teksten tilbage til den levende 
kommunikation  og i det tilfælde fortolker vi den. Disse to muligheder hører begge med til 
læsningen, og læsningen består i en dialektikk mellom de to indstillinger   

 

Ricæur viser til hvordan strukturalistiske modeller fungerer på sine felt, men spør seg altså om 

det ikke ville være bedre å kombinere med fortolkning.   

Fortolkning vil innebære en lesning som fullbyrder teksten gjennom en virkeliggjøring 

av tekstens semantiske muligheter. Førhen havde teksten kun en mening (sens), dvs. interne 

relationer eller en struktur; nu har den en betydning (signification), dvs. en virkeliggørelse i 

 

En form for strukturalistisk analyse vil likevel være nødvendig for ordningen av 

tekstens elementer, men vi kan ikke stoppe ved en slik meningsbeskrivelse. 

 
Hvis man derimod tager den strukturelle analyse som en etape  og en nødvendig etape  
mellem en naiv og en kritisk fortolkning, mellem en overfladefortolkning og en 
dybdefortolkning, så bliver det mulig på ny at placere forklaring og fortolkning på en eneste 
hermeneutisk bue (arc herméneutique) og integrere de modsatte indstillinger, forklaring og 
forståelse i en global forestilling om læsningen som en genoptagen (reprise) af meningen 
(Ricæur 1970:86). 
 

Det er i lesningen at forklaring og fortolkning motstilles og forsones. (Ricæur 1970:89) 

 

Stanley Fish om fortolkningsfellesskap 

Stanley Fish representerer den amerikanske reader-response-teorien, og skrev essaysamlingen 

Is There a Text in This Class? i 1980. Jeg forholder meg til teksten med samme navn, men 

som her er hentet fra The Philosophy of Art, fra 1995. Reader-response-teori er en 

leserorientert retning, som fokuserer på leseren og leseprosessen for å etablere mening i et 

litterært verk. Tekstens mening blir etablert av den individuelle leser, og det finnes ingen 

iboende korrekt eller fullstendig mening i verket. Fish snakker særlig om 

fortolkningsfellesskap, og ser på litterær forståelse som et produkt  av 

det systemet leseren befinner seg i. Han undersøker hvorfor man likevel forstår forskjellig og 

hva som skjer under en forståelsesprosess. 
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 ved å ta 

utgangspunkt i et spørsmål med nøyaktig samme ordlyd. Spørsmålet ble stilt av en student, 

første dag i et nytt semester. Fishs kollega, som holdt 

the Norton Anthology of Literature

(Fish 1995: 121). 

Mens Fishs kollega trodde studenten ville vite om kurset knyttet seg til en spesiell tekst eller 

te , tror vi på dikt og slikt, eller er det bare 

forhold til 

litteraturvitenskapelige spørsmål, og om kurset var basert på reader-response teori. Studenten 

hadde tidligere deltatt på et kurs med Fish hvor han hadde poengtert at teksters mening 

oppstår i leseren. 

Fish argumenterer for at  får sin mening ut 

ifra hvilken kontekst de forstås i. Men iven situation, a 

Hva impliseres 

så når vi skal tolke et kunstverk? spør Fish. Hovedimplikasjonen

no sense to claim that any artwork has a single determinate meaning (for instance, one fixed 

 (Fish 1995: 121). Meningsfortåelsen beror 

altså på den konteksten den forstås i, og tolkningen av et verk avhenger av den konteksten den 

tolkende befinner seg i og nærmer seg verket med.  

Hva er så meningen i ytringen Finnes det i det hele tatt 

en normativ, bokstavelig eller lingvistisk mening i utsagnet? Samtidens kritiske debatt 

oppfattet to meninger: enten en bokstavelig mening, eller så mange meninger som det finnes 

lesere, og ingen av dem vil da være bokstavelige. Fish hevder imidlertid at utsagnet kan ha to 

bokstavelige meninger. Både foreleserens oppfatning av spørsmålet, og studentens hensikt er 

gyldige.  

Fish argumenterer for at forståelse eller mening alltid oppstår i en situasjon. Ingen av 

lesningene ovenfor vil være umiddelbart tilgjengelige for enhver leser. Fortolkeren må forstå 

situasjonen, og konteksten må også være tilgjengelig for den aktuelle leser. 

Han argumenterer videre for at identifikasjonen av ny kontekst og konstruksjon av mening 

skjer samtidig. reread the 

text, and if he is to correct himself he must make another (pre)determination of the structure 

of interests from which her [studenten] Og det er nettopp 

det han gjør, og identifiserer studentens kontekst. Dette var mulig for ham fordi den nye 
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konteksten var en del av hans verden. Foreleseren kjente til de litteraturvitenskapelige 

spørsmålene, og var klar over Fishs posisjon.  

Kvaliteter ved den litterære teksten som vi antar som objektive, 

Meningsdanningen er ikke en immanent eller selvforklarende konstruksjon i teksten, og det 

finnes ingen riktig , universell lesning. , hevder 

Fish. Enhver lesnings gyldighet beror på forventninger og forutsetninger som lesere deler i et 

fortolkningsfellesskap, og meningen oppstår i det aktuelle fortolkningsfellesskapet. Slik viser 

Fish at lesningen vår nødvendigvis styres av anførende rammer. Vi tillegger mening i forhold 

til hva vi kjenner til fra før. Fortolkeren er ikke, og kan aldri være i en kontekstløs 

sammenheng utenfor et fortolkningsfellesskap. (Lothe mfl. 2007: 122) 

 

Avrundende sammenligning 

Jeg avrundet utredningen om Jakobson og strukturalisme ved å vise til grunner for at 

retningen kan kritiseres. Jakobsons bidrag har likevel vært svært viktig, særlig for 

litteraturvitenskapen. 

litterære språket og den poetiske funksjonen. Han var opptatt av å skille mellom det litterære 

språket og dagligspråket, men dette kriteriet kan ikke brukes om all litteratur. Det litterære 

språket i poesi skiller seg fra dagligspråket, men dette vil ikke nødvendigvis gjelde romanen, 

og på ingen måte essayet, for å ta noen eksempler. Jakobson studerte tegn og språklige 

virkemidler  det synlige, konkrete, på et overfladisk nivå, men utelot en dypere struktur, som 

blant annet kan inneholde litterære referanser.   

Ricæur mente  nettopp å utelate denne dybdestrukturen  

den underliggende mening, en dybdesemantikk, som ikke er åpenlys i en tekst. Å ville 

forklare en tekst, ifølge Ricæur, er å ville vise til dens mening, men for å forstå den best mulig 

må vi også fortolke. 

  Jakobson beskjeftiger seg ikke med teksters mening i det hele tatt, men om han skulle 

gjort det, ville hans strukturalistiske analyse ha kommet til kort, da man ikke kan behandle 

litteraturen (eller åndsvitenskapene generelt) med naturvitenskapelige metoder (forklaring i 

Diltheys forstand).  Det ville forutsette at teksten har en iboende mening, og det er ikke 

tilstrekkelig å vise til mening kun ved å avdekke funksjoner i litteraturen, slik Jakobson gjør.  

Ricæur prøver å forene forklare-forstå med grunnlag i den nye betydningen han 

tillegger begrepene. Han hevder at de to må jobbe sammen i lesningen, og åpner opp for de 

prosesser som virker i lesningen. Ricæur åpner dermed opp for leseren, men på tekstens 

premisser. Han utelater imidlertid ikke den strukturalistiske analysen, men hevder at den beste 
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vei til mening er å forene forklaring og fortolkning i en hermeneutisk bue, slik at vi får plass 

til både en overflate- og en dybdefortolkning. Han viser til hva litteratur er ved å vise hva den 

gjør, og ved å implisere både forklaring og fortolkning. 

Med Fish har leserorienteringa nådd mye lenger, og mens Ricæur åpner opp for 

leserens fortolkning, snakker Fish om fortolkningsfellesskap. Fish er dessuten mer åpen for 

leseren, mens Ricæur først og fremst snakker om lesningen. Både Ricæur og Fish er sterkt 

påvirket og inspirert av 

som en blanding av tekstkompetanse og egne erfaringer. En leser møter teksten med 

referanser til tidligere lesning og til levd liv. Hvordan man leser teksten er i tillegg styrt av det 

fortolkningsfellesskapet man tilhører, hevder Fish, og leserens meningsforståelse er dermed 

  

Som vist har Jakobson og Fish svært ulikt fokus i sine tilnærminger til litteratur. Jeg 

vil ikke kalle dem motpoler, da den enes litteratursyn ikke utelukker den andres, men de 

beskjeftiger seg med helt ulike ting. Ricæur beskjeftiger seg derimot med både forklaring 

(struktur) og forståelse (fortolkning gjennom lesning), og tar opp flere av de samme trådene 

som hos Jakobson og Fish. Avstanden mellom Jakobson og Fish er naturlig på grunn av deres 

avstand i tid, og Ricæurs bidrag, som kan plasseres mellom dem både tidsmessig og tematisk, 

for min forståelse av tekstene.  
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