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Genren: Genren skal fremgå af abstraktet. Har du skrevet en bog, en artikel, et speciale?  

Specialets titel: Ved informationssøgning skal specialet naturligvis kunne findes på sin titel. 

Nøgleord: Relevans. Begreber og teoretikere, der er vigtige for specialets indhold, og som vil være 

typiske søgeord for interesserede læsere. 

Vigtige begreber og ord: Særkende. Ord, som ikke er typiske nøgleord, men som er vigtige for, 

hvordan mit speciale adskiller sig fra andre specialer om (næsten) samme emne. Mit speciale 

handler om narrativitet, men kunne også være interessant for nogle, der beskæftiger sig med 

kulturbegrebet. 

Metode: Specialets perspektiv eller metode: undersøgelse, analyse, vurdering, perspektivering osv. 

 

 

 

 

 

 

Den dobbelte bevidsthed om narrativitet? Om universalitet og relativitet i 

beskæftigelsen med det narrative belyst med udgangspunkt i kulturbegrebet 

Et centralt tema i narratologien fra oldtid til moderne tid har vist sig at være en dualisme i forståelsen og 

beskrivelsen af narration og narrativitet — det narrative. Specialet ”Den dobbelte bevidsthed om 

narrativet? Om universalitet og relativitet i teorier om det narrative belyst med udgangspunkt i 

kulturbegrebet” undersøger den dobbelthed, som viser sig i litteraturteoriens beskæftigelse med det 

narrative. 

Specialets undersøgelse af narrativitetsbegrebet tager udgangspunkt i kulturbegrebet, som har vist sig som 

en brugbar komparativ model. 

I artiklen ”Det dobbelte kulturbegreb — den dobbelte bevidsthed” viser den danske litteraturteoretiker 

Johan Fjord Jensen, at kulturbegrebet er karakteriseret ved en række indbyrdes modsætningsfulde 

påstande. Vi forstår både kultur som noget ”normativt” og ”deskriptivt”, noget ”ekspressivt” og ”ikke-

ekspressivt”, ”det hele” og ”ikke det hele”. Johan Fjord Jensen argumenterer, at disse modsætninger, som 

manifesterer sig i primært to kulturbegreber — det universalistiske og det relativistiske kulturbegreb, er 

nødvendige, fordi de begge er præcise. Modsætningerne er altså ikke et udtryk for uenigheder om, hvad 

kultur er. De tilhører en dualistisk spænding i begrebet selv, en dobbelt bevidsthed, som er blevet til ud af 

tre semantiske felter i kulturbegrebets udviklingshistorie. Med kulturbegrebet som afsæt undersøger 

specialet, om narrativitetsbegrebet rummer en lignende spænding. Ved at beskrive, analysere og 

sammenligne narrativ teori fremsat af Aristoteles, de russiske formalister, Algirdas Julien 

Greimas, Peter Brooks, Paul Ricoeur, Mark Turner, Simo Køppe and Jesper Juul, diskuterer 

specialet, om de mange modsætningsfulde definitioner af det narrative, også fortæller historien 

om en dobbelt bevidsthed, der har rejst sig ud af narrativitetsbegrebets semantiske historie. 
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