
 

Twitter i danskundervisningen  med særlig henblik på novellelæsning 
konkretiseret ved noveller af Kim Fupz Aakeson 
ca. 10 lektioner, 8. årgang 
 

FRA FÆLLES MÅL 

 

Kompetencemål, læsning:  
Eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst.  
 
Færdigheds og vidensmål:  

● Eleven kan forstå komplekse tekster og har viden om metoder til vurdering af teksters formål og perspektiv 
 

Kompetencemål, fortolkning:  
Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster. 
 
Færdigheds og vidensmål:  

● Eleven kan foretage flertydige fortolkninger og har viden om metoder til fortolkning  
 

Kompetencemål, kommunikation:  
Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale strukturer 
 
Færdigheds og vidensmål:  

● Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog og har viden om demokratisk dialog 
 
 

 

LÆRERENS FAGLIGE MÅL    LÆRERENS TEKNOLOGISKE MÅL    LÆRERENS PÆDAGOGISKE MÅL 

Eleverne skal have kendskab til analyse 
og fortolkningsredskaber i forhold til 
novellegenren.  
 

  At undersøge om Twitter kan understøtte 
de faglige mål, når dialogen bliver 
offentlig. 
 

  At alle elever oplever, at være aktivt 
bidragende i klassens fortolknings 
fællesskab  



 
 
 
 
 

  At de oplever, at viden og erfaring med de 
sociale medier fra deres fritidskultur kan 
anvendes som en læringsressource i 
skolen.  
 
At eleverne får en aktiv tilgang til netetik 
 

 
 

       

FORUDSÆTNINGER    ELEVMÅL I ELEVSPROG    CENTRALE FAGLIGE BEGREBER  

En Twitterkonto 
 
 
 
 
 
 
 

  Gennem forløbet her skal du lære: 
● at  forstå Kim Fupz Aakesons 

særlige måde at skrive - og 
skildre livet på, og deltage i 
klassesamtale om hans 
fortællestil. 

● at stille undrende spørgsmål til 
en novelle som en metode til 
analyse og fortolkning af denne 

● at anvende et socialt medie som 
samtaleforum i arbejdet med 
analyse og fortolkning 

 

  Analyse og fortolkning 
Fortolkningsfællesskab (jf. Stanley Fish) 
Twitter  
 
 

 
 

AKTIVITETER  

Eleverne introduceres til Twitter (mange vil sikkert allerede være aktive der), og der samtales om, hvordan tjenesten er opbygget og 
hvad det fx betyder for sprog og kommunikation, at “twitterstrømmen” er offentlig. En generel snak om netetik. 
 
Novellen Hemmeligheder læses højt i klassen på skift af eleverne. Der stoppes op efter hvert afsnit, samles op, udfyldes tomme huller i 
teksten, tales om fortælleren, hvad der sker næst osv. for at eleverne får en fornemmelse for Fupz’ særlige skrivestil og jeg-fortællerens 
karakter. Efter læsningen samtales om novellen - hvorfor gør drengen som han gør? Hvorfor ændrer faren holdning? osv. 
 
Inden læsningen af Tennis samtales om, hvad en novelle med den titel kunne handle om - hvilke associationer får vi? Derefter læses 
teksten to og to, og efter læsningen svarer hver elev på spørgsmålet på Twitter: Hvad lagde du særligt mærke til under læsningen af 



#Fupz #(klasse-hashtag)? Derefter inviteres til åben diskussion på Twitter, man kommenterer på hinandens tweets og læreren 
kvalificerer diskussionen ved at stille uddybende spørgsmål. På baggrund af diskussionen laves en planche (Padlet, karton eller 
lignende) med ord og udsagn, der karakteriserer hovedpersonen. Plancherne fremlægges i klassen og giver sammen med 
twitter-diskussionen et samlet bud på en fortolkning af teksten. Der kigges på novellens komposition, in medias res introduceres eller 
genkaldes. 
 
Novellen Jomfruen introduceres ved samtale om hvad Jomfruen kan handle om - hvad er en jomfru? Hvis ikke eleverne selv bringer 
stjernetegn på banen, gives dette af læreren. Eleverne læser novellen i par, og efter læsningen besvares følgende spørgsmål på Twitter: 
Angiv et vendepunkt, klimaks, noget særligt sjov fra novellen. Begrund. #Fupz #(klasse-hashtag). Lad eleverne kommentere på hinandens 
tweets - og læreren kvalificerer debatten med spørgsmål og kommentarer. 
 
Ideen med at flytte den umiddelbare diskussion efter læsning af teksten over på Twitter er, at give alle elever en stemme i debatten - det 
kan opleves som nemmere at byde ind her end at række hånden op i klassen. 
 
Lad herefter eleverne to og to skygge moren og Lisa gennem teksten, og lad dem notere deres opdagelser. Dette danner baggrund for en 
klassesamtale om karakteristik af henholdsvis moren og datteren, og den udvikling, der sker/ikke sker med personerne gennem 
novellen. Klassesamtalen kan foregå på Twitter eller i det fysiske klasserum. 
 
Arbejdet afsluttes med en individuel skriftlig opgave:  
Novellen Jomfruen har en åben slutning. Skriv din egen slutning indtil moren og Lise er ude af butikken igen. Se om du kan holde 
sprogtonen, synsvinklen og vær tro mod personernes karakterer. Opgaven afleveres på Google-drevet. 
 

Novellen Hunden er svær at læse, idet den har karakter af tankestrøm, så for at alle får handlingen med, oplæses novellen af læreren. 
Efter oplæsningen tweetes videre på: Jeg forstår ikke… eller jeg lagde mærke til… #Fupz #(klasse-hashtag). Grupér elevernes 
twitter-bud efter emner, og fortsæt samtalen på klassen om de særlige nedslag - Hvad sker der her, siden det er interessant, sjovt, 
mærkeligt osv? 
 
Eleverne skriver herefter en kort tekst, hvor slutsekvensen er set fra morens perspektiv. Lad eleverne højtlæse deres tekst i grupper på 
4-5, og lad efterfølgende grupperne vælge én af teksterne til oplæsning i klassen med begrundelse for, hvorfor det var den tekst, der blev 
valgt. 
 
 

Tekster: 
Hemmeligheder (danskfaget.dk) 
Tennis (Livet er hvad man gør det til, Alinea 2004) 
Jomfruen (Livet er hvad man gør det til, Alinea 2004) 
Hunden (Livet er hvad man gør det til, Alinea 2004) 



 
Opgaverne til forløbet er lavet med inspiration fra materialet, Livet er hvad man gør det til, fra Alinea, og de fleste tekster er også at 
finde her. 
 

 

REDSKABER    INTRO TIL REDSKABER 

Twitterkonto  her må læreren gøre op med sig selv, om hun 
vil anvende en personlig konto eller en særlig lærerprofil. Jeg 
har anvendt min personlige, idet noget af formålet med at 
invitere de sociale medier ind i undervisningen, har været, at 
eleverne får en aktiv tilgang til netetik, og her er læreren til 
stede på samme vilkår. 

  Lad eleverne tweete under et bestemt hashtag (#), så de enkelte 
bidrag kan findes i twittterstrømmen. 
 
Det er en god ide at anvende tjenesten Tweetdeck, da det kan være 
med til at skabe overblik over de forskellige @bidragsydere og 
#emner se fx her. Tweetdeck kan hentes gratis som app på Google 
webshop Herunder ses et screenshot af Tweetdeck: 
 

 
 
Forløbet her er et led i en større undersøgelse af læringspotentialet i 
de sociale medier, derfor er det Twitter, der er brugt. Læs mere om 
undersøgelsen her.  
 
Man kunne forestille sig, at TodaysMeet også ville kunne anvendes, 
men det vil så være uden offentlighedsaspektet (som ikke er 
uvæsentlig i forhold til målet om aktiv tilgang til netetik) 
 

     

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.elektronista.dk%2Fapps%2Fsaml-dine-sociale-medier-med-tweetdeck&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEkGqF6WgN80XkhMRx_4fAJraK4lA
https://www.google.dk/chrome/webstore/apps.html
https://www.google.dk/chrome/webstore/apps.html
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsocialemedieriskolen.wordpress.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHWJBlKiVviDDQu7QAqSqiSSsqKew
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftodaysmeet.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRUJD8alSuxSp5uZ3t9xsk-2YbMg


TEGN PÅ LÆRING    EVALUERING 

Eleven kan styre egen læsning og tilpasse den til tekstens 
udtryk og genre 
 
Eleven udtrykker bud på analyse og fortolkning på baggrund 
af diskussion om teksten 
 
Eleven giver udtryk for egne meninger og argumenterer for 
dem, lytter aktivt og responderer på andres holdninger 
 
 
 
 

  Elevevaluering: 
Eleverne forholder sig til målene givet ved starten af forløbet og 
reflekterer over dem på Google drevet - og viser læringen med 
produkterne (afslutning på novelle og tekst med synsvinkelskift) 
 
Refleksionerne og produkter kan evt. lægges i elevens portfolio 
sammen med respons på produkter fra læreren. 
 
Der vurderes på elevernes deltagelse og danskfaglige bud i 
klassediskussioner - på Twitter og i det fysiske klasserum. 
 
 
Lærerevaluering: 
Generelt får jeg twitterbidrag fra alle elever i klassen, når vi 
arbejder på denne måde  - og flere af de elever, der sjældent byder 
ind klassesamtalen, giver udtryk for, at det er nemmere og knap så 
farligt at byde ind af den vej.  
 
Selvom forløbet her omhandler et novelleforløb med nogle af Kim 
Fupz Akesons noveller, er min vurdering, at tilgangen vil kunne 
anvendes på andre tilsvarende litteraturforløb. Genremæssigt har 
det  gennem forløbet vist sig, at Fupz Aakeson-teksterne går fint i 
spænd med de hurtige replikker på Twitter.  
 
 

 


