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Forord

Med d’dansk tilbyder vi et fundament til danskundervisningen, der 
kommer hele vejen rundt i faget. Materialet er udviklet til dig, der 
ønsker et fagligt og kvalificeret materiale til din undervisning, men 
som samtidig ved, at den bedste undervisning aldrig kan dikteres af et 
lærebogssystem. Du må til enhver tid være din egen didaktiker og bruge 
materialet, så det netop matcher din aktuelle klasse. Det betyder, at du 
sandsynligvis må vælge noget fra og uddybe andet yderligere.

Det er vores intention, at du og din klasse med d’dansk arbejder jer hen 
mod de ministerielle trinmål. Det er samtidig også hensigten, at du og 
dine elever fortløbende selv sætter detaljerede læringsmål og laver pla-
ner for den konkrete undervisning. 

Vi har i d’dansk integreret arbejdet med sprog og litteratur i en funktio-
nel sammenhæng, og vi prioriterer, at eleverne har fokus på deres egen 
læreproces. Med d’dansk kommer dine elever til at arbejde struktureret 
med bl.a. læseforståelsesstrategier, skrivning, mundtlighed, ordkend-
skab, fagtekster, skønlitteratur, film, spil og it. Dialogen i klassen og 
elevernes kreativitet er vigtige faktorer, når eleverne lever sig ind i tek-
sterne, argumenterer, tager stilling og vurderer.

d’dansk er klassens fælles undervisningsmateriale, hvor der i læse-, lit-
teratur- og skriveundervisningen er faglige og personlige udfordringer 
til alle. Ofte bliver eleverne sat i situationer, hvor de kan og skal vælge 
mellem forskellige opgaver og opgavetyper, og undervisningsdifferentie-
ring er på alle måder et gennemgående princip i d’dansk. Når eleverne 
individuelt træner deres læsning, vælger de tekster, der passer til deres 
læsetekniske niveau og til deres interesser.

Interaktive whiteboards åbner for nye og andre måder at gribe under-
visningen an på. Det er oplagt at benytte d’dansk som tavlebog i klas-
sen, og derudover arbejder eleverne selvfølgelig med alle andre medier 
fx computer, digitalkamera, iPhone smartphone og mobiltelefon i den 
udstrækning det er muligt og giver mening.

Lena Bülow-Olsen, Susanne Kjær Harms & 
Vibeke Skaarup

Kære dansklærer,
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Et helstøbt dansksystem

Gennemgående opgavetyper

Dialogisk undervisning

Om systemet
d’dansk består af flere komponenter til hver årgang:

 • Fællesbog, hvor klassen sammen læser og arbejder med sprog og lit-
teratur i genre-, tema- og forfatterskabsbaserede kapitler.

 • Træningshæfte, hvor eleverne selv skriver i forbindelse med arbejdet i 
Fællesbogen, samt yderligere sprogarbejde og evaluering.

 • d’dansk Læseforståelse, hvor eleverne arbejder systematisk med læse-
forståelse. Hæfte A er lettest, og sværhedsgraden er stigende. 

 • Lærervejledning til Fællesbog, Træningshæfte og Læseforståelse.

 • Elektronisk materiale om bl.a. film, filmredigering, præsentation og 
anmeldelse samt blog. Se www.elevunivers.dk.

 • Tavlebog af henholdsvis Fællesbog, Træningshæfte og d’dansk Læsefor-
ståelse til arbejde med materialet på interaktivt whiteboard.

d’dansk er et helstøbt dansksystem, hvor alle fagets områder indgår i en 
meningsfuld og konsekvent pædagogisk og didaktisk helhed. Et udvalg 
af både billeder og skøn- og faglitterære tekster i forskellige genrer er 
afsæt for klassens arbejde med litteratur, sprog, kommunikation og 
genrer. Elevernes motivation og læselyst er i fokus, så den gode læseop-
levelse har stået centralt i forhold til tekstvalget, der rummer såvel ældre 
som nyere litteratur. Teksterne er engagerende, og de er udgangspunkt 
for elevernes tilegnelse af litterære grundbegreber, sproglig bevidsthed 
og egen tekstproduktion. 

Lærervejledningen er todelt: en generel vejledning omkring læringssyn, 
danskundervisning, målsætning og intention samt en side til side-vej-
ledning. I side til side-vejledningen uddybes de didaktiske overvejelser 
omkring de enkelte opgavetyper, og da opgavetyperne er gennemgående, 
er de didaktiske overvejelser grundigere beskrevet i de første kapitler 
end i de sidste. I side til side-vejledningen er endvidere artikler om 
bogens billeder og om film og deres anvendelse i forhold til de enkelte 
afsnit.

d’dansk tilbyder det brede danskfaglige grundlag for en dialogisk 
undervisning, hvor hver enkelt elev bliver hørt, udfordret og har 
muligheder for mestring. En af grundtankerne er, at alle elever i klas-
sen skal være aktive og bidrage til dialogen, så d’dansk lægger op til 
en åben og reflekterende læsning, hvor elevernes egne oplevelser og 
erfaringer med tekster og billeder er udgangspunkt for det danskfag-
lige arbejde. Klassen kommer til at arbejde sig dybere ned i teksterne, 
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de læser tekstnært, og eleverne bliver bevidste om og kan mestre rele-
vante faglige begreber. De udvikler deres evne til at læse med fordob-
ling – de udvikler deres fiktionskompetence.

Målet er også, at eleverne skal blive gode læsere, der er bevidste om valg 
af læse- og læringsstrategier, så klassens arbejde organiseres efter tyde-
lige principper, og eleverne arbejder med log og forskellige værktøjer 
til strukturering og tilegnelse af ny viden. Diagrammer og skemaer er 
med til at synliggøre læreprocessen for eleverne og hjælper dem med at 
fastholde viden, tanker og facetterne i det, de lærer. Træningshæftet spiller 
en væsentlig rolle i denne sammenhæng.

Arbejdet med sprog og sprogbrug bliver knyttet tæt til de litterære 
tekster og billeder og bliver et redskab i forbindelse med forståelse og 
fortolkning. I sprogarbejdet er der fokus på ordforråd og begrebsudvik-
ling, sproglige nuancer og virkemidler i en funktionel sammenhæng, 
idet tilegnelsen af nye ord er en naturlig del af det at læse og forstå 
tekster. Eleverne læser ikke kun for at læse, men også for at tænke over 
det, de læser.

I d’dansk er der oplæg til arbejde med udvalgte romaner og forslag til 
elevernes selvstændige læsning, så der skabes muligheder for at arbejde 
ud over materialets egne rammer. Arbejdet foldes ud, så det også rækker 
ud over bogsystemets rammer. Målet er at kvalificere elevernes selvstæn-
dige læsning med læsetræning tilpasset den enkelte elev.

Når man arbejder med d’dansk, lever man op til forventningerne i Fæl-
les Mål 2009, og systemet indeholder konkrete afsæt til målsætning 
for klassens arbejde, ligesom det følger elevernes arbejde til dørs med 
løbende evaluering, logskrivning og portfolio efter hvert enkelt kapitel. 
Lærerens opgave vil være i samarbejde med eleverne at opsætte delmål 
for klassen og den enkelte elev.

Vi introducerer i indledningen til hvert kapitel eleverne for afsnittets 
aktiviteter. Vi ønsker på den måde dels at give eleverne viden om, hvad 
det er, de skal beskæftige sig med, dels at motivere til arbejdet med 
kapitlet. Jo mere indsigt eleverne har i det kommende arbejde, jo større 
er muligheden for positivt fagligt udbytte.

Om organisering og dialogisk undervisning
Undervisningsdifferentiering er det overordnede pædagogiske princip i 
d’dansk. De fleste opgaver er åbne, så alle elever har mulighed for både 
at byde ind og mestre, uanset hvor de er i deres faglige udvikling. Opga-
verne er struktureret, så man altid begynder med en fælles aktivitet, 
gerne i form af at aktivere elevernes forforståelse inden læsning. Efter 
læsning af teksten får eleverne mulighed for at give udtryk for deres 

Læse- og læringsstrategier

Sprogarbejde i en funktionel 
sammenhæng

Romanlæsning og selvstændig 
læsning

Mål og løbende evaluering

Undervisningsdifferentiering
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første indtryk af teksten, inden klassen sammen arbejder sig dybere 
ned i en analyse, fortolkning og perspektivering.

Til alle opgaver er der forslag til, hvordan eleverne kan organiseres. 
Det er tydeligt markeret i opgaveformuleringen, fx to og to, gruppen, 
klassen. Langt de fleste opgaver lægger op til, at eleverne først arbejder 
selvstændigt eller parvis, inden de deler deres refleksioner i firemands-
grupper. Til slut præsenteres gruppens arbejde i klassen. 

Den måde, undervisningen organiseres på, er ifølge erfaringerne fra 
megen nyere forskning afgørende for, hvad eleverne lærer, både fagligt 
og socialt. Vi har derfor bevidst valgt at foreslå organisationsformer 
for undervisningen, der lever op til denne forskning. Men læreren må 
jo igen selv være den, der afgør organisationsformen i forhold til sin 
klasse. 

I d’dansk lægges vægt på læring gennem samarbejde i firemandsgrup-
per, så eleverne bliver positivt afhængige af hinanden. Opgaverne er 
ofte formuleret sådan, at alle elever i gruppen har en funktion, og der 
opnås optimal aktivitet, når alle elever får mulighed for at udtrykke sig 
verbalt, i langt højere grad end ved traditionel klasseundervisning. Ofte 
foreslår vi aktiviteter, hvor eleverne bevæger sig rundt i klassen og deler 
holdninger og viden med hinanden, så de bliver en del af et energisk 
læringsmiljø, hvor det er normen, at alle er aktive, og man respekterer 
hinanden, hvilket igen er med til at højne det faglige niveau i klassen. 
Vores måde at organisere undervisningen på er inspireret af tankerne 
bag Cooperative Learning og læring gennem samarbejde, som også er et 
gennemgående princip i fx Tid til dansk.

I d’dansk foreslår vi klasseundervisning ved introduktion til nye opgaver 
og forløb, således at læreren kan være rollemodel for arbejdet med fx 
læseforståelsesstrategier, og vi foreslår også oftest klasseundervisning 
i slutningen af forløb, så læreren kan være med til at kvalificere for-
tolkningen og sikre fagligheden. Klasseundervisning har i dag ofte en 
negativ medbetydning, men som én ud af mange organisationsformer i 
klassen er klasseundervisningen absolut stadig en hensigtsmæssig orga-
nisationsform i bestemte undervisningssituationer. 

Social interaktion er vigtig for udvikling af metakognitive strategier. 
Eleverne lærer i en social sammenhæng og udvikler sprog og tænk-
ning i dialog med andre jævnaldrende og voksne. I d’dansk lægger vi 
op til, at eleverne gennem et struktureret samarbejde kommer i dialog 
med teksterne, hinanden og læreren i arbejdet med at forstå stoffet og 
verden. Alle elever tvinges til at tænke og byde ind med deres forståelse 
og oplevelse, og læreren tager udgangspunkt i denne flerstemmighed, 
når hun i undervisningen bygger videre på elevernes udspil og hjælper 
klassen til nye erkendelser. Målet for undervisningen skal naturligvis 

Organisering

Læring gennem samarbejde

Et aktivt læringsmiljø

Læreren som rollemodel

Eleverne lærer i en social 
sammenhæng
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altid være synligt, men vejen til målet bestemmes af elevernes udspil og 
interaktionen i klassen.

Engagement er vigtigt for motivationen, og i det dialogiske klasserum, 
hvor alle elever hele tiden er på banen, bliver hørt og anerkendt, er der 
gode muligheder for, at eleverne bliver optaget af undervisningen.

I den dialogiske undervisning er det essentielle, at eleverne også oplever, 
at de får plads til at være meningsproducerende i samspil med hin-
anden og med læreren. Og der er ingen tvivl om, at engagerede elever 
lærer mere. 

Mere om tekstvalget og basisarbejdet med teksterne
Som nævnt har vi forsøgt kun at medtage engagerende tekster, der giver 
mulighed for indlevelse og refleksion. Omdrejningspunktet i en stor 
del af bogens tekster er relationer. For børn er forældre den vigtigste 
relation. Det at blive set og anerkendt er essentielt i et barns personlig-
hedsudvikling – det præger hele barnets identitet. Mange teksttyper og 
tekstgenrer er repræsenteret, men det har været et mål udelukkende at 
medtage tekster, der indholdsmæssigt og/eller sprogligt kan udfordre 
eleverne kognitivt og følelsesmæssigt. På den måde kan litteraturens 
dannelsespotentiale og -perspektiv tilgodeses, og eleverne kan erfare, at 
de gennem den gode litteratur kan møde nye og ukendte udfordringer, 
men også via genkendelighed opleve spejlinger af deres eget liv. Ele-
verne får via mødet mellem det kendte og det ukendte en række udfor-
dringer, der bevidsthedsmæssigt kan bringe dem videre. Det er et vigtigt 
incitament at kunne leve sig ind i teksten og forstå dybden og flere lag. 
Litteratur handler og drejer sig om livet og alle dets nuancer og åbner 
på den måde en dør til verden.

Ud over de skønlitterære tekster læser og arbejder eleverne i d’dansk 
også med forskellige typer af fagtekster. Fagteksterne er dels informe-
rende, berettende tekster om eksempelvis en forfatter, og det kan være 
tekster, der både er berettende og forklarende, som fx nogle af teksterne 
i i afsnittet Et forfatterskab – flere forfatterskaber. Da vi har valgt at placere 
opgaverne i Fællesbogen, møder eleverne her selvsagt også mange instru-
erende tekster, hvor eleverne i læsning af instruktionen undervejs også 
læser et forklarende eller et beskrivende tekststykke.

Vores tekstvalg betyder, at ikke alle klassens elever vil være i stand til 
læseteknisk at tilegne sig teksterne. Teksterne må derfor formidles, og vi 
foreslår oftest, at læreren læser op med indlevelse og intonation, mens 
alle elever ser med i deres bøger. Andre gange foreslår vi, at gruppen via 
forskellige tildelte roller i fællesskab læser teksten.

Det er vigtigt at pointere, at også ikke habile afkodere kan være emi-

Engagement

Tekstvalg

Litteraturens 
dannelsespotentiale

Lærerens oplæsning
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nente litteraturfortolkere, hvis de i første omgang får formidlet teksten. 
Individuel læsetræning og det systematiske arbejde med læseforståelse 
vender vi tilbage til. 

Når alle elever er bekendt med indholdet af teksten, er det væsentligt let-
tere for de ikke teknisk stærke elever at deltage i den gen- og nærlæsning 
af teksten, der er nødvendig for at kunne analysere, fortolke og perspek-
tivere. Hvis læsearbejdet overlades til eleverne selv, vil der i hver eneste 
klasse være elever, hvis afkodningsstrategier ikke er automatiserede, og de 
vil ikke være i stand til at læse infererende eller at reflektere over indhol-
det under læsningen. Disse elever vil heller ikke have mulighed for selv at 
vide, om de forstår det læste eller ej, for slet ikke at tale om at vide, hvad 
de skal eller kan gøre, når de ikke opnår en tilfredsstillende læseforståelse. 
For de meget læsestærke elever kan det at lytte og i første omgang kun 
danne mening ud fra lytteforståelsen være en god udfordring. 

Læseundervisning indebærer tre forskelligartede aktiviteter: Lærerens 
oplæsning og elevernes læsning af henholdsvis kendt og ukendt tekst.

I Fællesbogen er det som nævnt den fælles læse- og litteraturundervis-
ning, der er på programmet. Det betyder, at eleverne her møder lære-
rens oplæsning, og at de derefter arbejder med læsning af kendt tekst. 
Når eleverne selv giver sig i kast med ukendte tekster, er det oftest i 
deres fri læsning. Elevernes individuelle læsetræning kan aldrig foregå i 
en fælles bog, men skal finde sted i bøger, der passer til hver enkelt elevs 
interesse og læsetekniske niveau. Eleverne skal læse meget og jævnligt, 
og vi lærere har et stort ansvar for at hjælpe dem med at finde ”pas-
sende” bøger. I elevernes frilæsning automatiseres deres afkodningsstra-
tegier, de anvender de læseforståelsesstrategier, de er undervist i, og der 
er mulighed for at sætte læsehastigheden i vejret. 

I forbindelse med forslag til romanlæsning er der i afsnittet Læs en 
roman et uddrag af romanen Et mærkeligt skib, og i afsnittet Et forfat-
terskab – flere forfatterskaber læser eleverne et romanuddrag af Historien 
om Hønsepigen, som vi efterfølgende foreslår klassen læser i sin fulde 
længde. Ud over endnu to korte uddrag af henholdsvis Djævelens lærling 
og Coraline i afsnittet Det onde – det grumme – det grusomme indeholder 
bogen fortrinsvis hele, afsluttede tekster, som eleverne kan analysere, 
fortolke og reflektere over, når de kender og har læst hele teksten. De 
korte tekster har den fordel, at eleverne i en undervisningssituation kan 
arbejde systematisk med form og struktur og erfare, hvordan teksten 
er bygget op om et indhold. I d’dansk ønsker vi at folde dette arbejde 
ud ved blandt andet at foreslå og give ideer og arbejdsforslag til videre 
læsning. Det drejer sig eksempelvis om Bent Hallers forfatterskab, om 
læsning af fantastiske fortællinger og graphic novels og om at læse mere 
grum litteratur efter afsnittet om ondskab. 

Læseundervisning

Individuel læsning – 
frilæsning 

Hele, afsluttede tekster og 
uddrag



10

Systematisk arbejde med form og struktur · Mange forskellige tekster · Vælg – og vælg 
fra · Læs

ning og s
krivning – integrerede processer · Danskfagets kerne · Dannelse og ud

vikling a
f elevern

es fiktions
kompetence 

I Fællesbogen vil eleverne møde ældre og nyere eventyr, hvor genrens 
genkendelige træk vil guide dem til en hurtig forståelse af teksten. De 
vil møde små enkle tekster med en simpel kronologisk struktur og et 
forholdsvis enkelt plot, men de vil også møde de komplekse, moderne 
tekster, der kræver stor dygtighed i infererende læsning. 

Udvalget af tekster i Fællesbogen er et tilbud i undervisningen. Hvis du 
som lærer oplever, at du ikke kan engagere dig i en tekst, så vælg en 
anden til din undervisning. Vores engagement i undervisningen – eller 
vores manglende engagement – er af vital betydning for elevernes 
læring. Ligesom engagement er virkelig smitsomt, er det heller ikke på 
nogen måde muligt at skjule for eleverne, hvis vi arbejder med en tekst, 
vi ikke selv har lyst til. Så vælg altid de tekster, du selv synes om. Verden 
er fuld af gode historier, og det er vigtigt også inden for et dansksy-
stem, at man som lærer er sin egen didaktiker, så man vælger fra og til i 
udbuddet af tekster, opgaver og mål med undervisningen.

Litteratur, læsning og skrivning
I udarbejdelsen af d’dansk har det været vores hensigt at få danskfagets 
mange faglige facetter til at gå hånd i hånd. Og det har været vores hensigt 
at tage forskningens pointer om læsning og skrivning som integrerede 
processer alvorligt. Det betyder, at vi har bestræbt os på at foreslå under-
visning, hvor relevante faglige områder berøres, og hvor disse områder 
kan optimere og komplettere hinanden. Derfor er der også altid flere af 
trinmålene fra Fælles Mål 2009, der er i spil ved de enkelte opgaver.

Litteraturundervisning
Danskfagets kerne er sprog og litteratur, og i vejledningen til Fælles Mål 
2009 defineres litteratur som ordkunst. Når eleverne læser litteratur, er 
det primære for dem at få gode læseoplevelser, ligesom når vi voksne 
fordyber os i en god roman, en antologi eller måske en samling lyrik. 
Dette må vi ikke glemme eller negligere, når litteraturen er en del af 
danskundervisningen. Her er målet også både det dannelsesmæssige og 
det rent danskfaglige. Dannelsesmæssig gælder det såvel det personlige, 
det sociale som det kulturelle aspekt, hvor vi, når vi beskæftiger os med 
litteratur kan få en dybere indsigt i os selv og andre. Danskfagligt skal 
eleverne udvikle fiktionskompetence, blive kompetente litteraturfortol-
kere og kunne opfylde kravene i forhold til trinmålene. 

Fiktionskompetencen udvikles, når eleverne lærer at søge andet og mere 
end det, der står konkret i teksten. Fiktion er opdigtet og iscenesat, og 
eleverne skal erfare, at vi i fiktionen befinder os i en ”som-om-verden”. 
Eleverne skal undervises i at læse og forstå i overført og symbolsk betyd-
ning, og de skal vide, at tekster ofte byder på intertekstuelle referencer. 
De skal med deres erfaringer og viden om verden udfylde tekstens 

Systematisk arbejde med form 
og struktur

Mange forskellige tekster

Vælg – og vælg fra

Læsning og skrivning – 
integrerede processer

Danskfagets kerne

Dannelse og udvikling af 
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tomme pladser og kunne tyde det, der står mellem linjerne. De skal 
kunne læse med fordobling. Ved læsning af teksterne i d’dansk er det et 
mål, at eleverne lærer at skelne mellem begreberne handler om og drejer 
sig om. De skal via deres indlevelse og en faglig analyse kunne argumen-
tere for tekstens tema og tage stilling til tekstens eksistentielle problem-
stillinger. Dette er en langstrakt proces, hvor vi i undervisningen hele 
tiden må bygge oven på de læsererfaringer, eleverne sidder inde med.

Ved årsskiftet 2010-2011 skrev cand.phil. Viveca Tallgren efter en inter-
national kongres i Sydspanien en kort artikel i Politiken: Bognørd – det 
må godt blive et modeord. På kongressen blev der diskuteret litteratur, 
men Tallgren skriver, at diskussionerne mest drejede sig om, hvordan 
man overhovedet får unge mennesker i dag til at åbne en bog. Vi har 
valgt at kort at referere artiklen:

Er det udelukkende undervisningen i folkeskolen, der er årsagen til, at 
danske børn klarer sig mindre godt i Pisa-undersøgelserne? Det sætter 
Tallgren spørgsmålstegn ved, idet hun sammenholder det med det fak-
tum, at læsning ikke længere er en naturlig lystbetonet aktivitet for børn 
i Vesten i dag. Litteratur og læsning af litteratur har derfor hårde vilkår, 
og på kongressen blev der da også diskuteret ”hvordan man kan lokke 
en hel generation af surfere og zappere, der bruger det meste af deres 
tid på Facebook og Twitter, på tv og sms’er til at læse bøger”. 

Tallgren peger på en amerikansk undersøgelse, der viser, at det står 
sløjt til med koncentrationsevnen hos unge mennesker, og hun kobler 
det med sin viden om, at de unge ofte kun bruger 30 sekunder på de 
websider, de klikker sig ind på. Denne form for flimmertilværelse er 
ikke befordrende for fordybelse i litteratur, og Tallgren stiller derefter 
spørgsmålet: Hvorfor overhovedet kæmpe for den gode litteratur? som 
hun efterfølgende selv besvarer.

Det er vigtigt at kæmpe for litteraturen, fordi vi skal udvikle: 
 • vores sprog og vores udtryksevne
 • vores evne til refleksion og kritisk tænkning 
 • vores følsomhed og forståelse for andre menneskers eksistentielle 

problemer
 • vores følsomhed og forståelse for tilværelsen i andre historiske 

perioder.

På den måde betragter Tallgreen litteraturen som et fundamentalt red-
skab i vores intellektuelle udvikling.

Det er en stor udfordring for lærere i dag at motivere de unge til at læse 
litteratur, og på den spanske kongres blev det pointeret, at det er essen-
tielt, at undervisere i litteratur brænder for deres fag. Engagementet skal 
smitte eleverne.

At læse med fordobling

Hvorfor kæmpe for den gode 
litteratur?

Intellektuel udvikling
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Lærere skal være opmærksomme på ikke at henfalde til kedelige og ens-
formige metoder. De skal ikke udelukkende lære eleverne at læse, men 
de skal åbne deres øjne for den rigdom læsning også kan føre til.

Det er vigtigt i vores globale verden, konkluderer Viveca Tallgren, at man 
ikke bare klikker efter et svar på nettet, men at der kræves intellektuel 
kapacitet af vores unge – de skal lære at forholde sig kritisk til et givent 
emne. Nørd skal ikke længere være et skældsord, men et modeord.

Elevernes umiddelbare læsning og dialogen
I d’dansk har vi bestræbt os på ved hver tekst at lade elevernes umid-
delbare oplevelse og forståelse af teksten være basis, inden de ud fra en 
række faglige greb om teksten fordyber sig og arbejder sig ned i teksten 
ved at analysere, fortolke og perspektivere. Det betyder, at ikke kun 
lærerens vej hen mod fortolkningen er den eneste farbare. Når vi med 
Olga Dysthes ord skal tage optag i elevernes udsagn og arbejde ud fra 
høj værdsætning af deres umiddelbare forståelse, kan det være nødven-
digt enten at springe opgaver over eller selv at tilføje og ændre. Som 
lærer er det ikke en ubetinget let opgave at manøvrere i dette felt, for 
selv om elevernes udsagn skal tages alvorligt, har vi vores danskfaglige 
mål at arbejde hen imod, og nogle gange kommer eleverne på vildspor 
og arbejder og fortolker ikke ud fra teksten, men kun ud fra deres egen 
oplevelse og erfaring med eksempelvis tekstens tema eller motiv. Lære-
ren må være rollemodel og vise, hvordan der kan argumenteres med 
afsæt i teksten, og i undervisningen må udsagn fra elever, der argumen-
ter ud fra en tekstnær læsning tydeliggøres og komme frem i dialogen. 
Fra Ivar Bråten har vi eksemplet, hvor klassen læser om Tyskland og 
Anden Verdenskrig, og en elev forstår teksten udelukkende ved at asso-
ciere ud fra egne tyske ferieoplevelser og sammenholder det ikke med 
informationer i teksten.

Før, under og efter læsningen
Inden tekstlæsningen skal elevernes forkundskaber aktiveres, og ved 
hver tekst arbejder eleverne med deres forforståelse, så de er parate til at 
give sig i kast med teksten.

Læseforskningen viser med al tydelighed, at elevernes forkundskaber er 
af største betydning i forhold til læseforståelsen, så også når det gælder 
de skønlitterære tekster, må vi aktualisere og sammen synliggøre, hvad 
vi ved, og i fællesskab spidse forventningerne til den kommende tekst.

I d’dansk har vi valgt forskellige indgange, og under overskrifterne Værd 
at vide, inden du læser eller Værd at tænke over, inden du læser sættes der 
fokus på forforståelsen.

Udgangspunkt i dialogisk 
undervisning

Forkundskaber

Forforståelse
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Opgavetyperne er her meget forskellige. Eleverne bliver sat i situatio-
ner, hvor de inden læsningen skal reflektere over problemstillinger, der 
er parallelle til dem, de møder, når de fordyber sig i teksten. De får til 
opgave at danne forudsigelser på basis af illustrationer og titel, de får 
faktuelle oplysninger, der er nødvendige for forståelsen, og de bliver 
ofte sat til at undersøge ord og vendinger, fx hvad vil det sige at hovmod 
står for fald, og hvad betyder hastværk og instinktivt? I forbindelse med 
arbejdet med forforståelsen kan eleverne også få til opgave at læse med 
en særlig optik, fx at lægge specielt mærke til tekstens komposition eller 
at følge bestemte spor i teksten, mens de læser. 

Litteraturpædagogikken i d’dansk lægger stor vægt på, at eleverne får 
mulighed for at give udtryk for deres umiddelbare oplevelse og forstå-
else af teksten. Elevernes læsning og forståelse af teksten tages seriøst og 
alvorligt. 

På den måde tages der afsæt i de receptionsteoretiske tilgange til littera-
turundervisningen, hvor læserens viden og erfaring er vigtig for fortolk-
ning af teksten. Men denne tilgang står i d’dansk ikke alene. Efterføl-
gende arbejder eleverne sig dybere ned i teksten ved en mere tekstnær 
læsning, hvor der arbejdes med analyse, fortolkning og perspektivering.

Opgaverne er åbne, og i dialogen om teksterne møder eleverne i for-
tolkningsfællesskabet de andre elevers og lærerens læsning og forståelse 
af teksten, så de på den måde får både med- og modspil til deres egen 
læsning.

I analysen beskæftiger eleverne sig med tekstens elementer, fx perso-
ner, miljø, sprog, komposition, fortællesynsvinkel og tema. De enkelte 
teksters egenart er bestemmende for, hvilke tekstelementer vi har valgt 
at sætte fokus på i opgaverne. I nogle tekster er sproget det mest interes-
sante, i andre er det kompositionen eller fortællesynsvinkel. Arbejdet 
med de forskellige tekstelementer bliver på den måde tilbagevendende 
gennem hele bogen, og eleverne vil opleve mange forskellige måder at 
arbejde med eksempelvis personkarakteristik på. De skal for eksem-
pel være læsedetektiver, skygge personer og skrive observationerne i et 
kolonneskema, eller de skal skrive oplysninger om personerne i persontan-
kekort eller lave et biodigt. Andre gange skal de arbejde med meddigt-
ningsopgaver, hvor de identificerer sig med personerne og skriver breve 
eller dagbog. Når vi i d’dansk ud fra et spiralisk princip gentager arbej-
det med analyseredskaberne i forskellige tekster, kvalificerer vi eleverne 
til senere selv at kunne vælge deres tilgang til eksempelvis at karakte-
risere figurer i en tekst på den mest hensigtsmæssige måde. Ønsket 
er også at bevidstgøre eleverne om, at såvel meddigtningsopgaver som 
litteratursamtalen er en del af det at analysere, fortolke og perspektivere 
tekster.

Litteraturundervisning

Analyseredskaberne

Personkarakteristik

Spiralisk princip
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Den fordybende læsning kombinerer arbejdet med de teknisk danskfag-
lige begreber og elevernes sansninger, oplevelser og indlevelse i teksten. 
Det giver mulighed for, at eleverne tilegner sig en indsigt i og viden om 
tekster og litteratur. Men ønsket er også, at elevernes motivation næres 
og vedligeholdes, så de med engagement giver sig i kast med både analy-
sen, fortolkningen og vurderingen. 

Når vi som dansklærere møder de gode tekster i undervisningen, er 
der altid mulighed for mange opgaver med relevante mål i forhold til 
trinmålene. Faren kan være, at vi stiller for mange opgaver i forhold til 
de enkelte tekster og på den måde får dissekeret og tærsket langhalm på 
teksten i en grad, så eleverne mister engagementet. I d’dansk har vi for-
søgt at undgå at komme i den situation. Vi har i stedet valgt flere steder 
at afslutte et tekstarbejde med Fik I talt om. Dette giver mulighed for, at 
hver enkelt klasse selv vælger hvor bredt og hvor dybt, der skal arbejdes 
med teksten, og vi vil gerne gentage opfordringen til, at man som lærer 
virkelig selv vælger fra og til i mængden og arten af opgaver i forhold til 
den aktuelle elevgruppe.

Fiktion og skrivning
I forbindelse med læsning af litteraturen indgår skrivning med flere 
forskellige formål. Eleverne skriver for at fastholde deres læsning via 
notater, ved udfyldning af de mange skemaer og tankekort og som red-
skab til refleksion, eksempelvis gennem hurtigskrivning. Men eleverne 
skriver også længere prosatekster i mange forskellige genrer, når de går 
i dybden med teksterne, og når de bruger teksten som afsæt for videre 
arbejde. De skriver hovedpersonens dagbog eller en artikel om fortæl-
lingens personer som en del af en personkarakteristik, eller de tager 
afsæt i tekstens genre og skriver eksempelvis selv en novelle, hvor det nu 
ikke er tolkningen af teksten, der er i fokus, men arbejdet med at kunne 
skrive en novelle med novellens karakteristiske genretræk. Det vil sige, 
at der både er fokus på tænkeskrivning og formidlingsskrivning.

Læsning og læseforståelse
Når vi i d’dansk insisterer på, at teksten læses op eller formidles, så alle 
elever kan være med i fortolkningen, er det som nævnt blandt andet 
fordi, det også skal være muligt for ikke-læsestærke elever at udvikle 
deres fiktionskompetence. Parallelt hermed skal vi undervise alle elever, 
så de udvikler og styrker den generelle læsekompetence, og denne 
læseundervisning må ikke finde sted isoleret. I d’dansk kobles læseun-
dervisningen i Fællesbogen til de skøn- og faglitterære tekster, og færdig-
hederne trænes i d’dansk Læseforståelse.

I 6. klasse drejer det sig stadig om den fortsatte læseundervisning. For 
ganske få år siden var det endnu almindeligt, at den direkte læseunder-
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visning ophørte, når eleverne havde ”knækket koden”, men i dag har vi 
dokumentation for, at det er absolut nødvendigt med en fortsat læseun-
dervisning gennem hele skoleforløbet.

Vi har også forskningsmæssig dokumentation for hvilke delfaktorer, 
der skal sættes fokus på i læseundervisningen, og vi ved til en vis grad 
noget om, hvordan undervisningen kan praktiseres. En god læser har 
viden om både verden og tekster, og hun mestrer en række færdigheder, 
blandt andet er afkodningen automatiseret. Hun har baggrundsviden og 
kan aktivere sin forforståelse, hun har en god sprogforståelse og et godt 
genrekendskab, hun kan læse infererende og kan danne indre forestil-
lingsbilleder. Derudover har hun en aktiv læseindstilling, hvor hun 
under læsningen er i stand til at tjekke sin egen forståelse og handle i 
forhold til en eventuel manglende forståelse. Den funktionelle læse-
kompetence betyder altså, at elever både skal kunne forstå, anvende og 
reflektere over de læste tekster.

Læseforståelse – hvad og hvordan?
Læsning er en sproglig meningssøgende proces, hvor læseren uddrager 
mening af den skrevne tekst. Læseren interagerer med teksten, uddrager 
den mening, teksten formidler, og skaber selv mening ved at forene tek-
stens mening med sine egne forkundskaber. Den amerikanske forsker 
Louise Rosenblatt har i 1994 udtrykt, at mening hverken ligger gemt i 
teksten eller eksisterer hos læseren. Derimod skabes mening mellem 
læser og tekst gennem læseprocessen. 

Mange delkomponenter spiller på brøkdele af sekunder sammen i 
denne proces for at opnå en effektiv læseforståelse. Fra Ivar Bråten og 
Linnea Ehri har vi teorier om, hvor kompleks og sammensat læsefor-
ståelsesprocessen er, og hvordan læseforståelse involverer både sprog-
lige og kognitive processer. Selv om læseundervisningen i 6. klasse er 
ud over det første og meget grundige arbejde med afkodningen, er det 
fortsat nødvendigt at prioritere etablering af sikre afkodningsstrategier 
til de enkelte ord.

Vi har i d’dansk taget højde for, at de to vigtigste faktorer er forkundska-
ber og ordforråd. 

Forkundskaber er et bredt og meget abstrakt begreb, der både involverer 
viden om verden og viden om tekster og sprog. Arbejdet med forkund-
skaber er en kognitiv proces, og det er en proces, hvor læseren virkelig 
kan komme på arbejde, når den eksisterende viden skal kobles med de 
nye informationer. I denne proces er der elever, der kræver rigtig god 
lærerstøtte og direkte undervisning i, hvordan den eksisterende viden 
skal aktualiseres og kobles med det læste. 

Den gode læser
Funktionel læsekompetence

Læseforståelsesprocessen

Effektiv læseforståelse

Forkundskaber
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Ordforråd og begrebskendskab kan betragtes som en del af forkund-
skaberne, men er så vigtige faktorer, at der skal sættes specielt fokus på 
dem som enkeltfaktorer. Det kan være overmåde vanskeligt at forstå en 
tekst, hvis ikke de allerfleste ord forstås umiddelbart, og vi ved i dag, at 
ord- og begrebsforståelsen er den vigtigste faktor i forhold til læseforstå-
elsen. I d’dansk har vi valgt ved de enkelte tekster at fremhæve visse ord 
og begreber i blandt andet opgavetypen Bliv sprogklog. Derudover er det 
af stor betydning, at lærere og elever fokuserer på netop de ord, de har 
problemer med, eller de ord, de bliver opmærksomme på under læsnin-
gen. Generelt taler man om et bredt og et dybt ordkendskab. Har eleven 
eksempelvis et generelt bredt og solidt ord- og begrebskendskab, eller er 
der inden for et specifikt interesseområde et meget dybt ordkendskab 
med eksempelvis et meget stort fagspecifikt ordforråd? I d’dansk bruger 
vi to skematyper til ordarbejde. I lær nye ord-skemaet sættes fokus på de 
enkelte ords betydning, hvor der i ordskemaet desuden arbejdes dybere 
med ordet i forhold til anvendelse, ordklasse og synonymer. Ud over 
disse områder kan det i forbindelse med det sidste skema også være rele-
vant at sætte fokus på antonymer eller måske arbejde med, hvordan ordet 
kan bruges – eller om det forekommer i andre ordklasser. I forbindelse 
med tilegnelse af nye ord og begreber er det vigtigt, at eleverne både lærer 
at forsøge at uddrage betydning via ords placering og brug i konteksten, 
og at de lærer at forstå ord ved at kunne udlede ordets grundmorfem. 
For mange elever er den største opgave dog ikke at lære de enkelte ords 
grundbetydning, men at forstå betydningen af ord og vendinger, når de 
forekommer i overført eller symbolsk betydning, eller når de eksempelvis 
optræder i ordsprog og faste vendinger. Ordene skal selvfølgelig forsøges 
brugt aktivt, når eleverne taler og skriver. I 6. klasse er der i Træningshæftet 
udvalgt ord, eleverne kan arbejde med i forhold til den konkrete tekst, 
og det er vigtigt, at man som lærer overvejer og beslutter, hvornår dette 
arbejde skal finde sted i forhold til tekstlæsningen.

Viden om ord og begreber er en del af elevens sprogforståelse, men 
sprogforståelsen omfatter også viden og bevidsthed om syntaks og 
semantik. 

Læseren skal på et makroplan kunne følge den røde tråd og forstå tek-
stens indholdsmæssige sammenhæng. Men også på et mikroplan skal 
læseren have forståelse for tekstens sammenhæng ved at kunne forstå 
og begribe, hvordan tekstbånd og referentkoblinger er bestemmende 
for læsningen. Det er af afgørende betydning for læseforventningerne 
og forståelsen, om tekstbåndet er og, men eller fordi, og at man ved, 
hvem referentkoblingen hun peger på, når man eksempelvis læser den 
første side af Historien om Hønsepigen. Hun kan være Hønsepigen, som 
også omtales som den lille pige, hun, et menneskebarn, Ingrid og baby, eller 
hun kan være moren, som også kaldes moren, hun, hende, mor og sin egen 
jordmoder.
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Viden om tekster er endnu en af de veldokumenterede komponenter i 
læseforståelsen, og her er det genrekendskab og fortællegrammatikken, 
der er særligt betydningsfulde. 

Eleverne skal vide, hvad der kendetegner de forskellige genrer og tekst-
typer, og genrebegrebet kan tages op, når der arbejdes med alle tekster. 
Strukturen i en tekst er afgørende for, hvordan den bliver forstået, men 
det er en vigtigt pointe i genrearbejdet, at form og indhold er tæt vævet 
sammen, og begge har betydning for læserens forståelse af teksten. 
Genrekendskabet aktiveres inden læsning af teksten, når der i opga-
verne sættes fokus på forkundskaberne og på elevernes forventninger 
til teksten ud fra titel, illustrationer og måske en kort oversigtslæsning. 
Genreforventningerne er en støtte under læsningen og en vej dybere ind 
i teksten efter læsningen. 

To af Fællesbogens kapitler er bygget op om genrer: noveller i Hvad tænker 
du? og tingseventyr i kapitlet Hovmod står for fald. I alle kapitler er der 
opgaver, hvor der fokuseres på arbejdet med at udvide elevernes genre- 
og teksttypekendskab, og eleverne præsenteres for mange forskellige 
genrer. Fra d’dansk 4. klasse kender eleverne måske genreopslaget med 
dragen, der også er trykt som plakat, og hvor forskellige genrer gennem-
gås, samt opslagene fra 5. klasses Træningshæfte med genretræet.

Ved læsning af teksten trækker læseren på informationer fra alle del-
komponenter, når der under forståelsesprocessen dannes indre bille-
der og inferenser, hvor læseren læser mere ind i sin forståelse, end der 
umiddelbart står på linjerne. Og her er læseren igen afhængig af sin 
metakognition og sin hukommelse for tekst.

Genrekendskab

Genreplakat

Legende
Legender er blevet til for længe siden. 
De er blevet fortalt videre, og på den måde
er de blevet kendt i store dele af verden.
Legender kan handle om noget, som virkelig
er sket, og om mennesker, der virkelig har
levet. Men ofte er indholdet i legenden opdigtet.
Legender er religiøse fortællinger, og de 
handler ofte om
•	 hvordan	Gud	har	grebet	ind	i	naturen
•	 hellige	kvinder	og	mænd
•	 hvordan	Gud	har	hjulpet	mennesket	til	at	 

sejre	over	det	onde.

Sagn
Sagn er gamle fortællinger, der
er	blevet	fortalt	fra	mund	til	mund	på	
samme måde som folkeeventyr.
I et sagn hører vi ofte om den tid og det 
sted, hvor handlingen foregår. Vi hører 
om mennesker, som virkelig har levet.
Et sagn prøver tit at forklare noget om 
naturen,	fx	hvordan	en	kæmpe	sten	er	
kommet til at ligge der, hvor den ligger. 
I	sagn	hører	vi	ofte	om	fantasifigurer,	
fx	trolde,	nisser	og	drager.
Fortælleren vil gerne have os til at tro, 
at historien er sand.

Myte
Myter er gamle fortællinger, der er 
blevet	fortalt	fra	mund	til	mund	og	på	
den måde er blevet kendt i mange lande. 
Myter prøver at forklare, hvordan 
verden og menneskene er blevet skabt. 
Myter	forklarer	naturens	kræfter.	
Myter	fortæller	om	gudernes	liv.

Fagtekst
Fagtekster handler om bestemte emner eller
fag. Man kalder også fagteksterne for 
faglitteratur.
Faglitteratur	beskæftiger	sig	med	noget,
man kan kende i virkeligheden. Man kan få ny 
viden	ved	at	læse	faglitteratur,	fx	om	dyr,	lande	
og teknik.
Når	vi	læser	faglitteratur,	regner	vi	med,	at
det, vi læser, passer med virkeligheden. 
Det er ikke fantasihistorier.

Eventyr
Eventyr	er	fantasifulde	historier,	der	er	blevet
fortalt	fra	mund	til	mund.	Når	vi	ikke	kender
forfatteren, kalder vi det folkeeventyr. 
Det	har	ikke	været	så	svært	at	huske	dem,	
fordi:
•		eventyret	begynder	med	”Der	var	engang”
•		i	eventyret	møder	vi	ofte	helte	og	

overnaturlige	væsener,	fx	trolde,	feer	og	
drager

•		tallet	3	er	ofte	brugt,	fx	tre	brødre,	 
tingene sker tre gange

•		der	er	mange	modsætninger,	fx	god/ond,	 
rig/fattig,	ung/gammel

•		eventyret	har	en	lykkelig	slutning.

Nyere eventyr
Nyere eventyr har en forfatter.
Forfatteren	bruger	i	sin	historie	mange
eventyrregler	og	digter	en	historie	fuld	af
fantasi, hvor alt kan ske.
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Læseforståelsesstrategier
En læseforståelsesstrategi er en bevidst, målstyret handling, der udføres 
før, under eller efter læsningen af en tekst. Det er en mental proces, som 
læseren vælger at iværksætte for at tilegne sig, organisere og uddybe 
information fra teksten, samt for at overvåge og styre sin egen tekstfor-
ståelse. Læsestrategier kan deles i afkodningsstrategier og læseforstå-
elsesstrategier. Den strategisk bevidste læser lader sit læseformål styre 
valget af hensigtsmæssige strategier.

Målet i d’dansk er, at eleverne lærer mange forskellige typer af læse-
forståelsesstrategier, og at de hen ad vejen lærer at anvende dem hen-
sigtsmæssigt og fleksibelt. Vi tager afsæt i Ivar Bråtens opdeling af 
læseforståelsesstrategier i hukommelsesstrategier, overvågningsstrate-
gier, organiseringsstrategier og elaboreringsstrategier. De fire typer af 
forståelsesstrategier er gengivet i undervisningsvejledningen til Fælles 
Mål 2009, men vi har også i 6. klasse valgt ikke at bruge denne overord-
nede terminologi til eleverne. I stedet har hver enkelt forståelsesstrategi 
på et mere konkret plan et navn, eksempelvis stop og tænk-strategien, så 
klassen har et fælles fagligt sprog. Eleverne undervises i de forskellige 
typer strategier, men tydeligst og mest synlige i Fællesbogen er de mange 
organisations- eller struktureringsstrategier. Forrest i Træningshæftet er 
de samlet i en oversigt, og med til systemet hører en plakat, der grafisk 
gengiver og kort forklarer de mange strukturer. De enkelte strategier 
er gennemgået i side til side-vejledningen, når eleverne møder dem i 
undervisningen.

Fra læseforskningen har vi i dag dokumenteret viden om, at forskellige 
former for gensidig undervisning, hvor både lærerens undervisning og 
elevernes verbalisering af stoffet har en endog meget positiv effekt på 

Definition af 
læseforståelsesstrategier

Ivar Bråten

Stop og tænk-strategien

Plakat og oversigt over 
struktureringsstrategier i 
d’dansk

Gensidig undervisning
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Hvad

Hvor

Hvem

Tankekort
Et tankekort bruger du, når du skal  
få ideer eller associationer til et emne.

ondskab

Litteraturskema
Når du skal forstå og tage stilling til en tekst, er det godt at sætte ord på, hvad du 
kunne lide og ikke lide, hvad du undrer dig over, og hvad teksten minder dig om.

Jeg kunne lide ... Jeg kunne ikke  
lide ...

Jeg undrede mig  
over ...

Det minder mig om ...

Lær nye ord-skema
Når du i en tekst støder på et ord, du ikke kender, 
bruger du lær nye ord-skemaet. Du skal selv 
tænke over, hvad du tror, ordet betyder, og du 
kan også slå ordet op eller få hjælp.

Ord Jeg tror, det betyder Det betyder

Handlingslinje
En handlingslinje hjælper dig til at forstå teksten og få styr på handlingsforløbet. Når du skriver tekstens episoder på en 
handlingslinje, får du et overblik over, hvad teksten handler om og over kompositionen.

nutidnutid

Begyndelse

flash back

Hvad ved jeg nu-skema
Brug et hvad ved jeg nu-skema, når du  
fx læser en fagtekst og skal tage noter 
og holde styr på mange informationer.

Hvad ved jeg nu?

Guldalderen

Find spor-tankekort
Find spor-tankekortet  
bruger du, når du er  
læsedetektiv og søger  
efter bestemte spor i  
teksten. Mens du læser,  
noterer du sporene.

Kolonneskema
Kolonneskemaet kan du bruge, 
når du på en enkel måde skal 
overskue en tekst. Kolonnerne 
kan bruges forskelligt, fx til at 
skrive eksempler fra teksten og 
dine egne tanker om dem eller til 
forskellige typer information.

Persontankekort
Skriv persontankekortet, mens 
du læser, eller efter du har læst. 
Du samler oplysninger og  
viden om tekstens personer. 

Spændingskurve og berettermodel
Når du arbejder med  spændingskurve og 
berettermodel får du overblik over, hvor det 
vigtige sker i teksten. Skriv eksempler eller 
citater fra teksten i modellen.

Hvem er du-kort
Når du arbejder med et hvem er du-kort, får du styr på det særlige 
ved tekstens  personer. Du begrunder med eksempler fra teksten.

Egenskab

1   

2

Egenskab

1

2

Egenskab

1

2
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2
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Stop og tænk
Du bliver en aktiv læser, når 
du stopper og tænker over 
teksten, mens du læser.

Stop og tænk

Hvilke  per soner 
har vi mødt i 
historien?

Hvad er der 
sket?

Hvad er 
 problemet/ 
problemerne 
( konflikten) i 
historien?

Hvad tror du, 
der videre 
sker?  
Begrund.

JajaMarie

Marie gør

1. 

2.

3.

Marie tænker

1. 

2.

3.

Jeg tænker

1. 

2.

3.

Marie siger

1. 

2.

3.

Bange

Eksempel fra teksten ... Det tænker jeg ...

Venn-diagram
Venn-diagrammet er rigtig godt, 
når du skal sætte ord på forskelle 
og ligheder – mellem personer i 
teksten, indholdet i forskellige tek-
ster, sproglige ligheder og forskel-
le og meget mere …

Ydre

INdreHvem hvad hvor-tankekort 
Brug hvem hvad hvor-tankekortet, mens 
du læser, eller efter du har læst. Så får du 
styr på tekstens handling, personer og 
sted. Hvem hvad hvor-tankekortet kan 
også udvides med fx hvornår og hvordan, 
hvis det er vigtigt i teksten.

Synonym Ordklasse

Sætning med ordet

Definition

Ordskema
For at få en dybere forståelse af et ord, kan du 
bruge ordskemaet. Du ser på, hvad ordet betyder, 
og du bestemmer dets ordklasse. Du danner 
sætninger med ordet og finder måske synonymer 
eller  antonymer.
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elevernes læseforståelse, og vi ved, at denne gensidige undervisning skal 
kombineres med en direkte undervisning i strategier og strategibrug, 
hvor læreren forklarer, modellerer og støtter elevernes læring.

Gennem de sidste årtier er der forsket en del i varierede former for gen-
sidig undervisning, og vi ved, at strategier skal gentages og gentages, at 
de skal bruges fleksibelt, og at det er en proces, der virker bedst over tid. 

Den gode læser vil have automatiseret sine afkodningsstrategier, og 
hun vil under læsning af tekst med passende sværhedsgrad ikke have 
bevidsthed om sin overordnede strategibrug i forhold til afkodningen. 
Hun vil forudsige tekstens forløb eller handling, hun vil samle op og 
resumere undervejs, danne indre billeder og hele tiden tjekke sin egen 
forståelse. Samtidig vil hun ved at sammenholde det læste med tidligere 
informationer reflektere, og hvis der er behov for det, vil hun genlæse 
eller stoppe og søge yderligere information – eller hjælp. Med andre 
ord – hun arbejder under læsningen metabevidst og overvåger sit eget 
udbytte af læsningen.

En tekst kan forstås på flere niveauer, og i d’dansk er der i Fællesbogen 
opgaver, hvor eleverne undervises direkte i at læse både på linjen, mel-
lem linjerne og bag om linjerne. Dette bruger eleverne også i hæfterne 
d’dansk Læseforståelse, hvor tekster og opgaver giver eleverne muligheder 
for at træne og nuancere deres læsning individuelt eller i makkerpar. 
For at forebygge læsevanskeligheder kan vi råde til, at læreren ud over 
de opgaver, der er i bøgerne, altid vænner sig til at stille læseforståel-
sesspørgsmål til eleverne. Det skal både være spørgsmål, der kræver 
læsning på linjen, læsning mellem linjerne, hvor eleverne læser infere-
rende, og læsning, hvor eleverne reflekterer over eller ud fra teksten. Det 
vil sige, spørgsmålene både kan dreje sig om elevens viden om tekstens 
emne eller tema og om grammatiske, semantiske eller pragmatiske 
sproglige forhold. Vi har valgt i d’dansk Læseforståelse især at fokusere 
på de sproglige forhold, så spørgsmålene er formuleret ved fx brug af 
synonymer til tekstens ordvalg, eller så eleverne skal sammenholde to 
forskellige steder for at få det rigtige svar.

I d’dansk opfordrer vi ind imellem til, at eleverne anvender bestemte 
læseteknikker under deres læsning. Når eleverne nærlæser eller læser 
intensivt, er der igennem hele Fællesbogen strukturer og teknikker, der 
hjælper læseren til at fastholde og reflektere over det læste. Men spe-
cielle træningsopgaver til fx skimming og punktlæsning findes ikke i 
d’dansk. Eleverne bruger teknikkerne funktionelt, og det er vigtigt, at 
man som lærer jævnligt i sin undervisning tilrettelægger opgaver, hvor 
læseteknikkerne og læseformål synliggøres.

I forbindelse med læseundervisningen er det værd at gøre opmærksom 
på en klar udtalelse fra Barbro Westlund, Stockholm Universitet. Hun 
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skriver: ”Syftet med läsning är ikke primärt att man läser, syftet är att 
tänke över vad man läser.” 

Skrivning
Skrivning og læsning er integrerede processer, som går hånd i hånd, og 
som optimerer hinanden gennem hele skoleforløbet. Begge skriftsprog-
lige processer bygger selvfølgelig på de primære sprogprocesser – at tale 
og at lytte – fra det mundtlige sprog, og i d’dansk er det netop intentionen, 
at de fire sprogprocesser, tale – lytte – læse – skrive, sættes i spil i sam-
menhæng, så de kvalificerer elevernes sproglige kompetencer. Fra Elisa-
beth Hansens forskning tilbage i 1990´erne ved vi, at man bliver en bedre 
skriver af at læse meget, og man bliver en dygtigere læser ved at skrive. 

Skrivning er også tæt forbundet med sprogarbejde, både på et makro- og 
et mikroplan.

I d’dansk er det skriftlige arbejde både inspireret af den procesoriente-
rede skrivning og af pædagogikken bag den australske genrepædagogik. 
Den procesorienterede skrivepædagogik lægger, som betegnelsen angi-
ver, vægt på selve skriveprocessen, og læreren vejleder og støtter, mens 
eleverne hjælper hinanden gennem de forskellige skrivefaser. I den 
australske genrepædagogik er lærerens rolle som eksplicit underviser 
tydeligere, og vi har i d’dansk valgt at ”holde på begge heste”.

Læreren går i dialog med eleverne om teksterne – både på indholds-
siden og på det sproglige plan. Og eleverne går i dialog med hinanden. 
Der bliver inspireret, lyttet, vejledt og korrigeret undervejs i processen 
– og det såvel mundtligt som skriftligt. Mundtligheden spiller ligesom 
i hele førskrivefasen en stor rolle. Organiseringen i d’dansk tydeliggør, 
at eleverne i fællesskab og sammen med læreren skal verbalisere både 
deres tanker og ideer og deres viden, og der skal samtales om skrivnin-
gen med et fagsprog, der er passende til alderstrinnet. Men i forbindelse 
med skriveprocessen er der også tale om direkte undervisning, når lære-
ren viser og gennemgår eksempelvis genrekarakteristiske forhold eller 
sproglige emner og finurligheder.

Det at kende de genrekarakteristiske forhold har ligesom ved læsepro-
cessen stor betydning i forhold til elevernes egen skrivning. Når ele-
verne kender og behersker genretrækkene, øges deres muligheder for 
at skrive tekster af en højere kvalitet, og samtidig giver det dem større 
udfoldelsesmuligheder til inden for en given ramme at udtrykke sig 
kreativt og eksperimenterende. Metoden lægger sig nært op ad den 
australske genrepædagogik, som forskningsmæssigt har vist, at eleverne 
tilegner sig gode læse- og skrivekompetencer.

Det er også i skriveprocessen, at læreren kan og bør undervise i stavning, 

Skrivning og læsning er 
integrerede processer

Procesorienteret skrivning 
og genrepædagogik

Verbalisering af tanker, 
ideer og viden i fællesskabet

Genrer

Stavning
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Skrivning med forskellige 
formål

Blog og læseblog 

men dét område har vi i d’dansk overladt til læreren og den enkelte 
klasse.

Vi har i d’dansk mange forskellige skriveopgaver, og skrivningen har 
mange og forskelligartede formål. Ved nogle opgaver kommunikerer 
skriveren sit budskab til en modtager så præcist og tydeligt som muligt, 
og der lægges vægt på korrekthed på alle tekstens forskellige planer. Ved 
andre opgaver er der mere fokus på, at skriveren gennem skrivningen 
klargør sine tanker og ideer. Det kan i nogle tilfælde være tiltænkt en 
modtager, i andre er skrivningen et led i elevens læreproces, så skrivnin-
gens egentlige formål er læring. På den måde anvendes skrivning også, 
når eleverne skriver i forbindelse med de forskellige læseforståelsesstra-
tegier, eksempelvis strukturerer eleven sin forståelse, når hun skriver i et 
find spor-tankekort eller et Venn-diagram. Eleverne skal lære, at skrivning 
på den måde har to overordnede formål, dels at videreformidle et bud-
skab – formidlingsskrivning, dels at være et tænke- og læringsredskab 
– tænkeskrivning.

Når eleverne skriver blog og læseblog (se side 22) i forbindelse med 
arbejdet med d’dansk, får de ikke blot mulighed for at formidle, præsen-
tere og skabe nye produkter af det, de har lagt på bloggen. De får også 
mulighed for at dele deres tanker og refleksioner og interagere med 
andre i et uformelt og umiddelbart fællesskab. Det kræver selvfølgelig 
pli og omtanke, når eleverne skriver til hinanden på bloggen, og det er 
et emne, klassen eksplicit og løbende må forholde sig til. Bloggen er en 
autentisk måde at integrere it i danskundervisningen på.
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d’dansk blog og Læseblog er et online redskab, der 
giver eleverne mulighed for selv at arbejde med 
læsestrategier i det relativt nye medie: Bloggen.

Børn er indfødte i den virtuelle tidsalder, og derfor er 
det naturligt at bruge internettets genrer også i skolen. 
Man kan arbejde med børns læsning og læseforståelse 
på mange måder. Logbogen eller læseloggen har været 
meget brugt som et godt redskab for eleverne til at 
reflektere over det, de læser og hjælpe dem til at blive 
bevidste om læsestrategier. Med d’dansk bloggen kastes 
elevernes refleksioner online på en blog.
 På få år er bloggen blevet en meget populær genre 
på internettet. Bloggen er en form for online dagbog, 
hvor en privatperson eller et firma regelmæssigt fortæl-
ler om et bestemt emne (fx mode, litteratur, sport). Den 
person, der står bag bloggen (også kaldet bloggeren) 
opdaterer jævnligt med nye indlæg, fotos og tekst, som 
læserne kommenterer. 
 Ærindet med denne artikel er at fortælle, hvordan 
man kan bruge blogmediet i undervisningen for at 
styrke læselysten og læringen. I artiklen vil jeg fortælle, 
hvordan det at arbejde med blogs i undervisningen kan 
støtte elevernes læsning og læring.

Hvad er d’dansk blog og Læseblog?
d’dansk bloggen er hver enkelt elevs online platform, 
hvor de kan uploade tekst, billeder og lyd fra compute-
ren og mobilen samt tilføje hinanden som kontakter og 
skrive kommentarer og beskeder til hinanden. Blog-
gen kan tilrettelægges individuelt og gøres personlig 
afhængigt af, hvad man uploader på den. Som en del af 
d’dansk blog findes Læseblog, hvor eleverne kan arbejde 
med fx frilæsning inden for et guidet forløb. d’dansk 
blog er ikke frit tilgængelig på internettet, og kan derfor 
ikke besøges af alle, eleverne logger på via Elevuniverset 
ved hjælp af deres uni-login. 

 Bloggen åbner for en kommunikativ, oplevelsesba-
seret tilgang til det at lære, læse og skrive. Man kan altså 
sige, at: 
• d’dansk blog er et alternativ eller et supplement til 

boganmeldelser, klassediskussioner, fremlæggelser, 
præsentationer og andre klassiske måder at bringe 
tekster, billeder og produktioner frem i klassen. 

• d’dansk-bloggens Læseblog skaber motivation 
og bevidsthed omkring læsning og læsestrategier. 
d’dansk blog giver eleverne mulighed for at arbejde 
med it og alternative undervisningsformer. 

• d’dansk blog skaber mulighed for interaktion og 
kommunikation på tværs af elever og klasser på 
skolen.

Sådan bruges d’dansk blog og Læseblog 
Flere gange i Fællesbogen henvises til bloggen. Det er 
typisk i forbindelse med opgaver, hvor eleverne skal 
præsentere eller reflektere over noget på bloggen eller 
producere tekst, billeder, lyd eller film til blogindlæg. På 
denne måde benytter eleverne d’dansk blog gennem 
hele skoleåret (eller flere skoleår), og den kommer til at 
fungere som en art interaktiv portfolio, hvor også video-
klip, billeder og lyd kan præsenteres og kommenteres 
af en selv og klassekammeraterne. Eleven kan på denne 
måde følge sin egen faglige udvikling og samtidig 
opleve at have et materiale (bloggen), der vokser i løbet 
af skoleåret og på den måde se, at han/hun rent faktisk 
laver – og lærer – noget. Til skole-hjem-samtalen eller 
i forbindelse med elevplaner kan bloggen benyttes på 
samme måde som en portfolio eller logbog til at evalu-
ere og sætte nye mål. 
 Men bloggen kan også anvendes i samlede forløb 
omkring elevernes læsning af selvvalgte bøger via for-
slagene i Læseblog. Det er nemt for eleverne at ”tagge” 
eller ”mærke” deres indlæg omkring et bestemt forløb, 
så de senere ved en hurtig søgning kan finde alle indlæg 

d’dansk blog og Læseblog
Af Camilla Wandahl, forfatter og skrivelærer



23

d’dansk blog og Læseblog · d’dansk blog og Læseblog · d’dansk blog og Læseblog · d’dansk blog og L
æseblog ·

 d’dansk blog og Læseblog · d’dansk blog og Læseblog · d’dansk blog og
 Læsebl

og · d’dansk blog og Læseblog · d’dansk blog og

frem om det samme emne.
 Læsebloggen kan udarbejdes på mange måder. 
Man kan vælge at lave en Roman-Læseblog, der varer så 
længe, som det tager eleven at læse en selvvalgt roman. 
Her kan eleven skrive sine refleksioner før og under 
læsningen, skrive videre på romanen, stille spørgsmål 
til romanens handling og bagefter fortælle, hvad han/
hun syntes om bogen. Forslag til elevernes arbejde med 
Læseblog findes på Elevuniverset. Klassekammeraterne 
kan kommentere elevens refleksioner og tilføje deres 
egne, fx hvis de har læst den samme bog. Samtidig får 
eleverne idéer til andre gode bøger, de kan læse, når de 
læser hinandens blogs. 
 Endelig kan man lave en såkaldt interesse-blog, hvor 
eleverne i en periode blogger om et selvvalgt emne, fx 
heste, sport eller mode for at lære genren at kende.

Det kommunikative aspekt af d’dansk blog og 
Læseblog 

En vigtig del af arbejdet med d’dansk blog og Læseblog 
er det kommunikative aspekt, hvor eleverne i et online 
fællesskab kommenterer hinandens blogindlæg. Opti-
malt set kommenterer alle elever hinandens indlæg, 
men jeg foreslår alligevel, at læreren inddeler eleverne 
i responsgrupper á 3-4 elever, der sikrer, at alle elever 
får respons på deres blogindlæg. I responsgruppen kan 
fastsættes nogle retningslinier, fx: 
• Man skal læse alle blogindlæg, som ens respons-

gruppe har skrevet.
• Man skal give sine responspartnere respons på 

mindst tre af deres blogindlæg. 
• Responsen skal skrives i en positiv tone, men man 

må også begrunde sin kommentar. Dette kan ele-
verne læse mere om i forslagene til Læseblog. 

Eleverne kan også respondere på andre blogindlæg 
end dem, deres responsgruppe har skrevet. Bloggen er 
nemlig interaktiv, kommunikativ og tilgængelig for både 
lærere og elever. På den måde bliver læseloggen online 
et bredt refleksionsredskab med en relativt autentisk 
modtagergruppe, nemlig resten af klassen. 
 Det er vigtigt, at også læreren er synlig i det virtuelle 
blogunivers. Han/hun kan derfor med fordel have sin 

egen blog, som eleverne kan lade sig inspirere af, og 
vigtigt er det i hvert fald, at han/hun går ind og kom-
menterer på udvalgte elevindlæg. Ikke hvert eneste 
indlæg, men nok til, at eleverne føler, at der kommuni-
keres, og at de bliver ”set”. Da der er tale om et reflek-
sionsredskab, er det ikke så vigtigt, om eleverne har 
stavefejl, men nok så vigtigt, hvad de tænker og hvordan 
de tænker. Her kan læreren støtte deres refleksioner og 
tænkning ved at stille uddybende spørgsmål og spørgs-
mål, der peger fremad i læsningen og/eller tekstarbej-
det. Hele kommentar- og responsdelen gør, at eleverne 
får feedback på deres arbejde, mens de er i processen, 
og læreren kan være med i den løbende og (potentielt) 
aldrig afsluttede skrive- og læreproces. I andre forløb 
kan man vælge at have fokus på de formelle skrivefær-
digheder, fx stavning, syntaks og sprogstil.

Baggrunden for d’dansk blog og Læseblog
I Fælles Mål 2009 står der, at eleverne efter 9. klasse skal 
kunne ”udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse 
produktioner” samt ”anvende informationsteknologi 
og elektroniske mediers muligheder bevidst og hen-
sigtsmæssigt”. Arbejdet med bloggen gør det muligt 
at fastholde elevernes arbejde i lyd, tekst og billeder 
og fremlægge dem på en meningsfuld måde for andre 
elever. Samtidig lærer eleverne at anvende bloggenren 
hensigtsmæssigt. Men bloggen arbejder ikke kun med 
ikt-siden af Fælles Mål 2009. Eleverne lærer for eksem-
pel også at ”bruge skriftsproget som støtte for tænk-
ning” og ”vurdere eget udbytte af det læste”. 
 Det er væsentligt for arbejdet med d’dansk blog og 
Læseblog, at loggen oprettes på internettet og ikke fx i 
et kladdehæfte, på en planche eller lignende. Kommuni-
kation på nettet er en vigtig del af arbejdet med blog og 
Læseblog, og selvom plancher og kladdehæfter er gode 
til at arbejde med læseforståelsen, er det langt lettere at 
skabe et kommunikativt fællesskab med kommentarer 
og respons på internettet. Samtidig får eleverne følelsen 
af at lave noget ”rigtigt”, som de kan vise til venner og 
familie.
 d’dansk blog og Læsebloggen er udarbejdet på et 
moderne, læsepædagogisk grundlag med udgangspunkt 
i synet på eleven som aktiv medskaber af egen læring. 
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Læsebloggen henter inspiration hos teoretikere som 
Carol Santa, Liv Engen, Ivar Bråten og Olga Dysthe samt 
tankerne om reader-response og forholder sig til Fælles 
mål 2009. 
 d’dansk blog er tænkt som et bredt favnende inter-
aktivt og kommunikativt rum for elevernes præsentatio-
ner af og refleksioner over deres arbejde i dansktimerne. 
Der er imidlertid intet til hinder for, at eleverne også 
bruger bloggen i andre fag.
 Læsebloggen er ment som en hjælp til tydeliggørelse 
af lære- og læsestrategier. Det er vigtigt at opstille mål 
for arbejdet med Læsebloggen, inden det igangsættes, 
så opgaven bliver meningsfuld for eleverne. Hvis de så 
også får at vide, hvilken betydning delelementerne (fx 
at brainstorme ud fra tekstens emne, give et resume af 
en tekst, lave en collage over en tekst eller skrive videre 
på en tekst) har for forståelsen af en tekst, får de vist en 
række læsestrategier. Flere af disse læsestrategier kender 
de allerede fra deres arbejde med Fællesbogens opgaver, 
og de kommer derfor til at øve dem igen og igen. Målet 
er, at eleverne får en palet af strategier, hvorfra de kan 
vælge den, der passer til den tekst, de skal læse og den 
kontekst, den skal læses i. Eleverne øver sig altså i at lære 
at lære. 
 Med d’dansk blog og Læsebloggen ligger under-
visningsdifferentieringen implicit. Eleverne kan selv 
bestemme, hvor meget de vil og magter at uddybe 
hvert enkelt indlæg på bloggen, og kravene angående 
form og indhold er forskellige fra elev til elev. Nogle 
elever kan måske skrive rigtig meget og andre en del 
mindre, men på en blog er det faktisk vigtigere, at man 
opdaterer jævnligt, end at man skriver meget. Ligeledes 
kan elevernes brainstorming i Læsebloggen (hvad mon 
teksten handler om?), som de laver, før de læser en tekst, 
være mere eller mindre uddybet og foregå på forskellige 
kognitive niveauer. 

Hvordan kommer man i gang med d’dansk blog og 
Læseblog?
Det er let at komme i gang med d’dansk blog og Læse-
blog. På Alineas Elevunivers logger eleverne på d’dansk 
blog, hvor de har mulighed for at tilføje oplysninger 
om dem selv og skrive indlæg, som de tilknytter ”tags” 
i forhold til emne. De skal også definere, hvem der skal 
kunne se indlægget, og de har mulighed for at evaluere 
deres egen indsats i forhold til det, de evt. præsenterer 
på bloggen. Indlæggenes indhold og de produkter, ele-
verne uploader til deres blogs, kan de ordne på forskellig 
vis og præsentere i collager: præsentationer. Er eleven 
i gang med et Læseblog-forløb, er det en god ide at 
”tagge” alle indlæg i Læseblogforløbet ens. På den måde 
bliver det nemt for eleven at søge alle indlæg om emnet 
frem og evt. lave en præsentation af det samlede forløb. 
 For at bloggen ikke bare bliver en engangsoplevelse, 
som eleverne opretter og siden glemmer, er det vigtigt 
at gøre den til et projekt. Fx kan alle eleverne gå på bib-
lioteket og låne en frilæsningsbog, og så kan den første 
opgave på bloggen være at begynde en Læseblog, hvor 
de præsenterer bogen og skriver deres tanker før, under 
og efter læsningen. På Elevuniverset ligger der forslag 
til, hvad elevernes indlæg på Læsebloggen kan inde-
holde, og hvordan de kan give hinanden respons på det, 
de skriver. 
 Læreren må for god ordens skyld repetere reglerne 
for færdsel på nettet i forbindelse med aktiviteter på 
nettet, herunder også uploads af billeder og personlige 
oplysninger. Det bør også afklares med børnenes foræl-
dre, om de må bruge mobiltelefonen til at sende film, 
billeder og lyd til bloggen. 
 d’dansk blog og Læseblog kan benyttes i kortere og 
længere forløb og både selvstændigt og som supple-
ment til almindelige logbøger og portfolier. Væsentligt 
er det, at eleverne får oplevelsen af at have deres egen 
platform, der kan fungere som læringsarena og vise 
dem, at der sker noget i løbet af året eller gennem læs-
ningen af en roman. 
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d’dansk blog kan bruges på flere måder:
• som Læseblog-forløb under læsningen af en bog. 

Her får eleven opgaver på Elevunivers.dk, der løses 
på bloggen.

• som frit forum for indlæg og kommentarer – rela-
teret til danskundervisningen og/eller andre fag. 

Bloggen er et socialt medie, hvor eleverne producerer 
ting, som andre elever kan se og kommentere. Blog-
gen er begrænset til skolen – eleverne kan kun have 
kontakter blandt andre elever fra samme skole, og 
intet indhold er offentligt tilgængeligt. 

Start
Gå ind på Elevunivers.dk, og log på med UNI-login. 
Vælg Dansk Ä 5. klasse Ä d’dansk. 
Her vælger man enten at gå direkte på bloggen eller til 
Læseblog-forløb. 
Fra bloggens forside kan eleven lave tekstindlæg, 
lægge billeder, film- og lydklip op. Følg vejledningerne 
på bloggen – det er nemt at lægge filer op fra com-
puteren eller fra fx en mobiltelefon med netadgang. 
Husk i den forbindelse tilladelse fra forældrene!
Når eleven skriver et indlæg eller lægger et billede op, 
bliver han/hun spurgt om, hvilket emne det handler 
om, og eleven bliver bedt om at evaluere egen indsats. 
Hver gang eleven lægger noget op skal han/hun tage 
stilling til, hvem der skal kunne se indlægget. 
Navigationen på bloggen er enkel og lavet til mål-
gruppen. 

Kontakter
Eleverne kan se hinandens profiler og indlæg (med 
mindre de har valgt at skjule et indlæg). 
Ud over klassen er det muligt for eleven at invitere og 
have kontakter blandt andre elever fra samme skole. 

Emner
Når eleverne lægger materiale på bloggen, vil det – alt 
efter, hvordan eleven ”tagger” det – kunne hentes 
frem som emner. Eleven kan samle diverse indlæg, 
lydfiler og andre medieklip som han/hun har lagt op 
på bloggen i en emnevisning. 

Præsentation
Eleverne kan på bloggen samle deres indlæg og bil-
leder i collager – præsentationer. Præsentationer er 
enkle at lave, og eleven har grafik, baggrunde mv. til 
rådighed.

Overblik
Når eleven har lavet mange indlæg, er det nemt at få 
et overblik over dem på bloggen. Der findes forskellige 
sorteringsfunktioner, så indhold fra et bestemt fag, 
emne, dato etc. let kan hentes frem. 

Profil
Eleven kan skrive lidt om sig selv og lægge et billede 
ind. 
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Fællesbogen og Træningshæftet giver forslag til flere større skriftlige 
opgaver, fx et forfatterportræt, en boganmeldelse, genreopgaver med 
eksempelvis tingseventyr og en fagtekst om en berømt person. Ved de 
større skriveopgaver undervises, guides og støttes eleverne gennem hele 
skriveprocessen. Desuden rummer træningshæftet et detaljeret skrive-
kursus, hvor eleverne gennem grundig guidning når frem til hver især 
at have skrevet en novelle.

Ved færdiggørelse af teksterne er det vigtigt, at eleverne selv forsøger at 
korrigere deres tekster. Handler teksten egentlig om det, jeg ville skrive? 
Kommer tingene i den bedste rækkefølge? Og også på mikroplan skal 
eleverne tillige forsøge at forbedre og korrigere, når de tjekker ordvalg 
og variation, punktum, store bogstaver og stavning. Dette må blive en 
indarbejdet rutine.

Det talte sprog – den mundtlige dimension
En af grundtankerne i d’dansk er, at alle elever skal være aktive og 
bidrage til dialogen i klassen.

I d’dansk tydeliggør organisationsformen og didaktikken, at det mundt-
lige har en central plads i undervisningen. Den måde, arbejdet i klassen 
er organiseret på, er afgørende for, hvad eleverne lærer både fagligt og 
socialt. Ved de foreslåede samarbejdsstrukturer er sproget konstant i 
fokus, når eleverne skal dele viden og over for en makker eller i grupper 
skal udtrykke tanker og synspunkter. Eleverne udvikler både deres kom-
munikative og sociale færdigheder, når de i grupperne skal henvende sig 
til hinanden, og når de ved aktiv lytning skal lære at skabe øjenkontakt 
og se på den, der taler. De træner deres udtryksevne, og de vænner sig til 
at fremlægge og lytte åbent og interesseret til andre. Når eleverne lærer 
at se hinanden som resursepersoner, vil de også opleve, at de bliver taget 

Større skriftlige opgaver

Alle har ordet

Udvikling af kommunikative 
og sociale færdigheder

Camilla Wandahl:

Når jeg skriver en novelle (eller 
en bog), er noget af det allerførste, jeg beslut-

ter mig for, hvem den skal handle om. Faktisk 
kender jeg tit hovedpersonen, før jeg kender 
handlingen i novellen! Det er vigtigt, når du 
skal skrive en hel novelle, at du synes, at din 

hovedperson er spændende at skrive 
om. 
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alvorligt, og at deres tanker og meninger er vigtige. Det giver mod til at 
ytre sig og motiverer til at fortælle, hvad man har på hjerte. Eleverne skal 
i grupperne ofte redegøre for deres egen læring, og vi ved, at det, der er 
verbaliseret, også giver en større erkendelse og dybere forståelse af det 
lærte.

 ”Det mundtlige arbejde skal skærpe elevernes sans for sproglig variation og præ-
cision og for enkle måder at fortælle på, men skal også tage hensyn til kropssprog, 
mimik og selve fremførelsen.” 
 (Vejledning til Fælles Mål 2009)

I d’dansk er der som tidligere nævnt fokus på elevernes ordforråd og 
begrebsudvikling. For at udtrykke sig nuanceret og præcist, må ele-
verne have et stort ordforråd og en forståelse for sprogets nuancer og 
de sproglige virkemidler. I teksterne identificerer og arbejder eleverne 
med nye, anderledes og svære ord og deres betydning, og de reflekterer 
over ordenes indvirken på sproget og stemningen i teksterne. Eleverne 
skal hele tiden lære nye ord og vendinger, og ordene skal bruges, så de 
indgår i elevernes aktive ordforråd.

De mange tankekort og diagrammer lærer eleverne at strukturere og fast-
holde deres tanker og viden, og de kan være et redskab for eleverne, når 
de skal øve sig i at fortælle og fremlægge. De får overblik over handlin-
gen, når de udfylder et hvem hvad hvor-tankekort, og de lærer at uddrage 
det væsentlige i en handling, når de vigtigste steder i en fortælling 
skal indsættes på handlingslinjen. De lærer om forskellige måder at lave 
resumé på, og de lærer at få overblik over ligheder og forskelle, når de 
bruger et Venn-diagram.

4. klasse Fællesbog indeholdt et specielt fortællekapitel, Fortæl en god 
historie, hvor eleverne blev introduceret for forskellige fortælletricks. Det 
bruger eleverne i 6. klasse, når de arbejder med fortællingen. Den gode 
historie skal huskes og fortælles på en måde, så den er spændende at 
lytte til. Det kræver øvelse, men det kan læres. Eleverne skal både kunne 
genfortælle tekster og selv digte historier. De må derfor have styr på 
handlingen og have forstået fortællingens pointe. De må kunne se sce-
nariet for sig i indre billeder og kunne leve sig ind i historien og bruge 
deres sanser, så de på en levende måde kan udtrykke fortællingens 
stemninger. De skal naturligvis kende til fortællingens tredeling og nøje 
have tænkt over, hvordan de vil begynde og slutte. Repeter og byg videre 
på foregående års fortælletricks, når elevernes i 6. klasse arbejder med 
mundtlig fortælling.

Selve fremlæggelsen er også vigtig, når der skal fortælles. Det er vigtigt 
at kunne sin historie udenad og at kunne tale højt og tydeligt og bruge 
både krop og stemme. En væsentlig forudsætning for en vellykket for-
tælling er, at eleven kender teksten fuldkommen og har gjort den til sin.

Ordforråd og begrebsudvikling

Tankekort og diagrammer

Arbejde med fortælling

Fremlæggelse

Den gode fortæller og 
engagerede lytter

Oplæsning
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Klassen vil erfare, at der er en direkte sammenhæng mellem en god 
fortæller og engagerede lyttere. Jo bedre fortælleren er, jo mere interes-
serede bliver lytterne – og jo mere interesserede lytterne virker, jo bedre 
bliver fortælleren. En fortæller, der taler uden at støtte sig til et manu-
skript, griber lytteren bedst. Det er jo netop fortællingens væsen, at den 
bliver fortalt og ikke læst op. Fortællingen er også med til at fastholde 
det unikke ved mundtligheden, nemlig her og nu-oplevelsen. 

Oplæsning har stor vægt i Fælles Mål 2009 og også i d’dansk. Der er 
både fokus på lærerens oplæsning og elevernes oplæsning. Oplæsning 
er ikke som højtlæsning en mekanisk gengivelse af læste ord, men en 
form for fortolkning af det læste. Derfor giver lærerens oplæsning af 
teksterne i Fællesbogen netop mulighed for at arbejde med tekster af en 
sværhedsgrad, der ligger over, hvad nogle af klassens elever teknisk kan 
læse, men indholdsmæssigt sagtens kan forholde sig til. 

Oplæsning er ikke en færdighed, der naturligt udvikler sig i takt med 
læsefærdigheden. Det kræver forberedelse og træning, og det kræver, 
at eleverne både har forstået, hvad teksten handler om, men også hvad 
den drejer sig om. Det er vigtigt for elevernes forståelse af teksten, at de 
kan læse flydende og med god intonation. Det er tydeligt at høre, hvis 
børn læser uden at have forstået teksten. Læsningen vil da være uden 
indlevelse og engagement, og eleverne er ikke i stand til at læse med den 
rette betoning. Øvelser i udtale, tonefald, rytme, betoning og frasering er 
nogle af vejene til god oplæsning. Eleverne må have forstået tegnsætnin-
gens betydning, for det er jo netop tegnsætningen, der viser os, hvor der 
skal holdes pauser, og hvordan der skal betones.

Den gentagne læsning af samme tekst har også en givtig og god effekt på 
elevernes flydende læsning og dermed forståelse af teksten, så eleverne 
må blive bevidste om, at forberedelse af oplæsning hjemme er vigtigt.

Tegnsætningens betydning 
ved oplæsning

Den gentagne læsning



29

Tegnsætningens betydning ved oplæsning · Den gentagne læsning · Tavlebøger, com
puter, di

gitalkame
ra, mobiltelefon osv. · Web 2.0 og blended learning · Blog og læ

seblog ·
 Filmstu

diet

Film og it
Det er oplagt at lade d’dansk-tavlebøgerne til interaktivt whiteboard 
indgå i arbejdet i klassen, og eleverne arbejder naturligvis på computer 
og bruger digitalkamera, mobiltelefon og andet elektronisk udstyr, når 
det er muligt og relevant. 

De it-produkter, der på elevunivers.dk er knyttet til d’dansk, følger en 
web 2.0-tankegang og integrerer it og bogligt materiale i situationer, der 
kan beskrives som blended learning. Med blandt andet Filmstudiet, Blog 
og Photostory ønsker vi at engagere og aktivere eleverne i forhold til it og 
lade dem bruge it som redskaber til blandt andet forædling, formidling 
og præsentation af deres eget indhold. d’dansk leverer derfor ikke færdigt 
indhold, underholdning eller spil, men tilbyder rammerne og de teknisk 
gennemtænkte løsninger i forhold til elevernes egen kreativitet, produk-
tion, præsentation og interaktion. 

Bloggen er selvfølgelig en del af elevernes logskrivning, men også et 
sted for interaktion og præsentation samt kreativt arbejde med billeder, 
lyd og tekst. Desuden er bloggen et forum for elevernes arbejde med og 
inspiration til frilæsning. Læs mere om arbejdet med blog og læseblog 
på side 22. 

Tavlebøger, computer, 
digitalkamera, mobiltelefon 
osv.

Web 2.0 og blended learning

Blog og læseblog
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Filmstudiet

Spillefilm, kortfilm og 
dokumentarfilm

I blandt andet kapitlet Hovmod står for fald opfordres eleverne til selv at 
producere film. I Filmstudiet kan eleverne hente masser af viden om film 
i Filmwiki, og de kan selv skrive nye leksikonopslag til wikien – til glæde 
for dem selv og for alle andre brugere af Filmstudiet. Eleverne bliver gui-
det gennem arbejdet med filmproduktion fra manuskript til optagelse 
og redigering i det gratis redigeringsprogram Windows Movie Maker. 
Endelig kan de publicere egne filmproduktioner i Biografen, og de kan se 
og anmelde andres produktioner. 

Arbejdet med konkrete film og spil er derimod ikke umiddelbart synligt 
i Fællesbogen. Det er helt med vilje og en konsekvens af, at tilbuddene 
inden for film, spil og elektroniske medier udvikler sig med lynets hast. I 
d’dansk har vi derfor valgt ikke at låse den enkelte lærer og klasse fast på 
arbejdet med en bestemt film eller et bestemt elektronisk produkt ved at 
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lade det være en del af materialet til eleverne. Derimod ønsker vi at lade 
den enkelte lærer vælge de film og øvrige elektroniske tilbud, der er rele-
vante for klassen og for de undervisningsforløb, læreren sammensætter. 
Men vi har masser af gode ideer og forslag, og i side til side-vejledningen 
findes en række artikler med forslag til forskellige kort- og spillefilm 
samt dokumentarfilm, det vil være relevant at se i sammenhæng med 
Fællesbogens tekster og temaer. Desuden er der forslag til, hvordan klassen 
kan arbejde med filmene. Læg særligt mærke til, at den danske spillefilm 
Drømmen af Niels Arden Oplev anbefales til flere af Fællesbogens kapitler, 
da den tematisk har mange berøringsflader med d’dansk 6. klasse.
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I Fælles Mål 2009 er computerspil nævnt som en 
anden udtryksform og indgår på samme måde som 
fx film i undervisningen. Computerspil er en udtryks-
form, som optager mange børn – og for øvrigt også 
unge og voksne i dag. 

Der findes en del computerspil til undervisningsbrug, 
de såkaldte edutainmentspil, som er didaktiserede. De 
spil, som eleverne spiller i deres fritid, er ikke skabt ud 
fra et ønske om at lære noget bestemt. Nogle af spil-
lene, især adventurespillene, kan anvendes i en dansk-
faglig optik. I adventurespil konstrueres et verdensbil-
lede, hvor eleverne deltager aktivt i processen.

Computerspillene henter deres verdener fra rollespil, 
eventyr, fantasy, horror og fra den virkelige verden. 
Computerspil er en udtryksform, som har lånt fra 
andre medier for at udvikle sig til et selvstændigt 
medie, og de har i dag en afsmittende virkning på 
andre udtryksformer – fx levels (trin) i film og littera-
tur. 

Computerspil skaber en sansemæssig oplevelse, mens 
bogen stimulerer den indre forestillingsverden og den 
indre billedverden. Der er stor forskel på computer-
spilsgenrer og dermed også forskel på, hvor stor en 
rolle fortællingen har for spiloplevelsen. I adventure-
spil handler det om at løse gåder, opklare mysterier 
eller udføre missioner. Spilleren udfylder en rolle 
blandt mange i et univers. Fortællingen er en inte-
greret del af et adventurespil og er vigtig for spilop-
levelsen. Miljøerne kan være fra krimiverdenen eller 
fra eventyrverdenen med fx alfer og trolde. I rollespil 
som i adventuregenren har fortællingen ofte ikke en 
slutning, og derfor kan spillet forsætte i det uendelige. 

Et onlinespil som World of Warcraft spilles af 12 mil-

lioner mennesker i hele verden. I dette spil er der 
nogle opgaver, som man kan løse i et middelalderligt 
landskab og på den måde gøre sin karakter stærkere, 
få nye våben eller beskyttelse og flere evner (skills). 
Kampe og sejre mod andre spillere styrker også ens 
figur. Efterhånden som karakteren bliver bedre, opnår 
man stadig højere niveauer, levels, og jo højere level, 
jo mere komplekst bliver spillet.

Undervejs kan man indgå i et party, det vil sige at 
man slår sig sammen med en eller flere spillere. Det 
kan være for en kort periode. Man kan altid forlade et 
party, hvis man har lyst. Man kan også søge optagelse 
i et Guild, en fast gruppe, der arbejder sammen op 
til 40 spillere af gangen. I spillet kan man ligeledes 
aftale at mødes med en god ven eller, hvis man bliver 
i tvivl om et eller andet undervejs, henvende sig til 
andre spillere via en form for chat-funktion. Eleverne 
skal samarbejde, når de anvender et spil som World of 
Warcraft. 

Når computerspil bringes ind i en didaktisk sam-
menhæng, kan vi udnytte computerspillenes evne til 
visualisering og dermed gøre begreber som fx syns-
vinkel mere konkret og forståelig. Det er interessant at 
iagttage, at elever, som har opfattet fortællersynsvinkel 
abstrakt, får en forståelse af begrebet, når de selv går 
rundt ”inde” i figuren. 

Det er væsentligt, at spillet anvendes bevidst i 
danskundervisningen og ikke ”bare” fordi det er moti-
verende eller sjovt. Man skal som underviser udnytte 
de potentialer, som ligger i computerspillet og under-
vise i spillet på spillets præmisser. Det betyder, at man 
ikke kan ”nøjes” med at undervise i spillet på samme 
måde, som man arbejder med en trykt tekst. Der skal 
være fokus på spillet, og opgaverne til eleverne skal 

Computerspil som læremiddel
Af Elsebeth Sørensen
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omhandle begreber som gameplay, gameworld, game 
rules, sekvenser, fortælling og fokalisation. En god 
håndsrækning, når man skal arbejde med computer-
spil i undervisningen er Trine May og Bo Kampmann 
Walthers bog ”Computerspillets fortællinger” (Gylden-
dal 2010), som har analytiske værktøjskasser.

I adventurespil er det oftest sådan, at eleverne skaber 
deres egen figur, der så er en del af den historie, som 
de også selv har indflydelse på. Elevernes egen figur er 
en 1. personsfortæller med indre fokalisation – eleven 
følges med sin karakter. Rummet er der, fordi det 
gemmer på en fortælling, og når man bevæger sig 
rundt i rummet, skaber man samtidig sin egen fortæl-
ling – dette til forskel fra den trykte tekst. Historien 
slutter aldrig, dette også til forskel fra den trykte tekst. 
Eleverne skal hele tiden foretage valg og træffe beslut-
ninger.

Mine erfaringer er, at det ikke er vanskeligt for ele-
verne at analysere computerspil, men de skal lære 
begreberne til genren på samme måde, som de skal 
lære begreber omkring en trykt tekst.

Når man som lærer skal arbejde med computerspil 
i danskundervisningen, skal man inddrage eleverne 
som en ressource. Eleverne er digitale ”indfødte” og 
har kompetencer, når det gælder selve mediet – de er 
på hjemmebane. Til gengæld er det lærerne, der har 
den fagdidaktiske kompetence, og som kan lære ele-
verne genretrækkene og lære dem at forholde sig ana-
lytisk og reflekteret. Som der står i Fælles Mål 2009:

Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tileg-
net sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand 
til at forholde sig analytisk og reflekteret til tekster og 
andre udtryk fra forskelligartede medier.

Når man anvender computerspil, er det udbytterigt at 
lade eleverne arbejde sammen parvis. Når de sam-
arbejder, skal de reflektere over deres handlinger og 
argumentere over for hinanden. 

Den måde, de fleste computerspil i adventuregenren 
er bygget op på gør, at der er en fremdrift i spillet. 
Der er hele tiden nye udfordringer – og belønning – 
at hente. Der ligger et læringspotentiale i den måde, 
spillet er bygget op på, som appellerer til eleverne – 
også til de svageste. 
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Evaluering
Fælles Mål 2009 har været afgørende for mål og aktiviteter i d’dansk. 
Med udgangspunkt i Fælles Mål 2009 har vi opstillet de overordnede 
mål for d’dansk 6. klasse, og vi har gjort det på en måde, så målene er 
synlige for såvel elever som forældre. Der skal selvfølgelig opstilles 
mål for den konkrete undervisning, og elevernes læring skal evalueres, 
men som lærebogsforfattere kan vi ikke evaluere undervisningen eller 
opstille mål for den enkelte elev – det kan kun læreren og eleven i sam-
arbejde. Ud fra Fælles Mål 2009 kan læreren udforme individuelle mål 
for eleverne, fx omkring læsehastighed, oplæsning, stavning mm. 

Som indledning til hvert kapitel i d’dansk præsenteres eleverne for de 
aktiviteter, de skal arbejde med for at nå de overordnede mål, og læreren 
kan inden for disse rammer opstille individuelle læringsmål for ele-
verne. Man kan skelne mellem den eksterne evaluering, som vi kender 
fra folkeskolens afsluttende prøver og andre ministerielle eller kommu-
nale test, og den løbende interne evaluering. Den løbende evaluering er 
af stor betydning for elevernes læring og skaber grundlag for og kvalifi-
cerer det videre arbejde. Derfor skal der i planlægningen afsættes tid, så 
også denne del af arbejdet prioriteres højt.

Vi foreslår i d’dansk en form for selvevaluering, hvor eleverne skriftligt 
fortæller og dokumenterer deres forståelse og udbytte af undervisnin-
gen. Formen er den samme efter hvert kapitel, men omfanget varierer. 
På den måde kan evalueringen indgå som en del af elevernes portfolio. 
En portfolio kan defineres som en systematisk samling af elevarbejder 
og andre former for dokumentation, som tilsammen tegner et billede 
af en elevs udvikling og læring inden for et område i en given periode. 
Bloggen kan også indgå som en del af elevernes portfolio.

Hvert kapitel afsluttes med Vis, hvad I har lært. Arbejdet med evaluerin-
gen er organiseret som pararbejde, så eleverne også mundtligt får sat 
ord på deres tanker og læring, inden de skriftligt og hver for sig besvarer 
og forholder sig til opgaverne. Denne form for evaluering giver eleverne 
et overblik over, hvad de har arbejdet med. De bliver bevidste om, hvad 
de kan, og hvad de har lært, hvor de gør fremskridt, og hvor der stadig 
er svagheder. Refleksionen over egen kunnen og formåen kan være 
udgangspunkt for lærer-elev-samtaler, hvor eleven kan være med til at 
fastsætte læringsmål for den kommende periode.

I Træningshæftet er siderne med Vis, hvad du har lært udformet, så det er 
muligt at klippe siderne ud og gemme dem i portfoliomappen sammen 
med anden dokumentation for læring. Portfolien er på den måde en del 
af elev- og handleplan og må indgå i de løbende lærer-elevsamtaler.



35

Mål og evaluering · Intern evaluering · Selvevaluering · Portfoliometoden · 
Refleksio

n · Elev-
 og handleplan · Litteratur

Litteratur
Anmarkrud, Øistein og Vigdis Refsahl (2010): Gode lesestrategier - på mellem-

trinnet. Cappelen Akademisk Forlag. Oslo 
Arnbak, Elisabeth (2003): Faglig læsning – fra læseproces til læreproces. 

Gyldendal
Brostrøm, Stig m. fl. (2008): Læsning og litteratur i indskolingen. Nationalt 

Videncenter for Læsning
Brudholm, Merete (2011): Læseforståelse, hvorfor og hvordan? Alinea
Bråten, Ivar (2007): Læseforståelse. Læsing i videnssamfundet – teori og praksis. 

Klim (2008)
Christensen, Nina, m.fl. (2004): Mod forventning. Analyse af nyere børne- og 

ungdomslitteratur. L&R Uddannelse
Dysthe, Olga (1997): Det flerstemmige klasserum – skrivning og samtale for at 

lære. Klim
Eskelund, Birte og Emilie Eskelund Larsen (2006): Den mundtlige fortælling 

i skolen. Gyldendal
Fogt, Jan og Thomas Thurah (2010): Ny litteraturpædagogik. Gyldendal
Fredheim, Gerd (2006): At læse for at lære – En praksisbog i læringsstrategier. 

Gyldendal
Hansen, Elisabeth (1999): Sammenhængen mellem læsning og skrivning. I: Veje 

ind i skriftsprogskulturen 3. Årgang nr. 3. Danmarks Lærerhøjskole
Hedebo, Bodil (1996): De skjulte beskeder, OP 
Hedebo, Bodil og Jon Polias (2000): Et sprog til at tale om sprog. Om funk-

tionel grammatik og genrepædagogik i Australien. I: Dansk i dialog. Dansk-
lærerforeningen

Hetmar, Vibeke (2000): Elevens projekt – lærerens udfordring. Om skriveunder-
visning og skriveudvikling i folkeskolen. Dansklærerforeningen

Jørgensen, Martin og Pedersen, Ole (2005): Læreren som sproglig vejleder. 
Dansklærerforeningen 

Jørgensen, Martin (2010): Tæt på litteraturen. Analyse og didaktik. Academica
Kagan, Spencer og Jette Stenlev (2006): Cooperative Learning. Malling Beck
Knudsen, Line (2003): Læseforståelse og tekstgenrer. Landsforeningen af læse-

pædagoger 
May, Trine og Bo Kampmann Walther (2010): Computerspillets fortællinger. 

Gyldendal
Mayland, Mette Kirk (2007): Genreskrivning i skolen. Gyldendal
Møller, Henrik m. fl. (2010): Litteraturundervisning – mellem analyse og 

op levelse. Samfundslitteratur.
KvaN 81. Refleksion. August 2008. Tidsskrift for læreruddannelse og skole
Santa, Carol og Liv Engen (1996): Lære å lære. Stiftelsen Dysleksiforenin-

gen. Stavanger
Steffensen, Bo (2010): Om at læse med hjernen eller hjertet i Madsbjerg, Sigrid 

og Henriette Romme Lund: Læselyst og læring Dansk psykologisk 
Forlag

Steffensen, Bo (2005): Når børn læser fiktion – Grundlaget for den nye litteratur-
pædagogik. Akademisk Forlag. 3. udgave

Westlund, Barbro (2009): Att undervisa i läsforståelse. Lässtrategier och studie-
teknik för de första skolåren. Natur och Kultur



36

Side til side-vejledning
At få en ny bog
Det er altid interessant at få en ny bog, og derfor må der i undervisnin-
gen afsættes tid til, at klassen orienterer sig i bogen og taler om indhol-
det, så elevernes forventninger til det kommende arbejde spidses. Det er 
vigtigt, at eleverne får en forståelse af, hvad det forestående arbejde går 
ud på, og hvad der forventes af dem.

Eleverne skal opfordres til at kigge lidt i bogen og tale sammen i grup-
pen om, hvad de finder interessant, inden hele klassen sammen taler 
om indholdet og ser på billeder, illustrationer mm. Lad eleverne styre 
denne samtale, så det bliver deres egne oplevelser, der præger samtalen, 
mens man sammen bladrer i bogen og ser på de udvalgte sider.

Herefter arbejdes mere struktureret med indholdsfortegnelse, forord og 
mål. Den fælles samtale kan tage sit udspring i bogens forside:

 • Hvad forventer vi, at vi skal i gang med, når vi ser på titel og underti-
tel?

 • Hvad er forskellen på Fællesbog og Træningshæfte? Kun relevant, hvis 
eleverne ikke tidligere har arbejdet med d’dansk.

 • Hvad forestiller billedet? Hvad synes I om billedet?  
Hvordan passer det til jeres forestillinger om en danskbog?

 • Hvad bruges en indholdsfortegnelse til?

 • Hvor mange kapitler er der i bogen?

 • Hvad skal vi arbejde med på side 128?

 • Hvor finder vi tekster af H.C. Andersen?

 • Hvem har malet billedet på side 158?

 • Hvor finder I en tekst fra Bibelen?

 • Hvad står der på side 6 og 7, og hvad kan vi bruge det til?

Forord og mål læses sammen i klassen. Her introduceres eleverne både 
for nogle af de aktiviteter, de skal i gang med i løbet af året, og for de 
overordnede mål, klassen arbejder hen imod. 

Målene er sat ind i et tankekort, og siderne er illustreret med andre af de 
lærings- og struktureringsstrategier, som eleverne kommer til at stifte 
bekendtskab med undervejs i arbejdet med d’dansk.
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Vi ønsker på den måde dels at give eleverne viden om, hvad det er, de 
skal beskæftige sig med, dels at motivere til arbejdet med bøgerne. Det 
er hensigtsmæssigt, at eleverne har en viden om, at hverken danskun-
dervisningen eller anden af skolens undervisning er tilfældig. De bør 
vide, at Undervisningsministeriet har udsendt Fælles Mål 2009, og at 
der her er en lang række trinmål for forskellige klassetrin, der fortæl-
ler, hvad undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig 
af kundskaber og færdigheder for at være i stand til at mestre trinmå-
lene inden for de enkelte delområder. Jo mere indsigt eleverne har i og 
om det kommende arbejde, jo større er muligheden for positivt fagligt 
udbytte, så det er godt givet ud at afsætte god tid til denne fælles intro-
duktion. Selv om trinmålene ikke er til diskussion, er det relevant at 
lade eleverne forholde sig målene og at lade dem give begrundede kom-
mentarer til det kommende arbejde. 
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Træningshæfte  6. klasse

Virkemidler i digte
• rim – enderim og bogstavrim
• rytme
• gentagelser
• linjedeling
• modsætninger (antonymer)
• sammenligninger
• sproglige billeder
• lydord

Læsestrategier
• Gør dig forestillinger om 

teksten, inden du læser. 
• Skriv notater undervejs.
• Stop og tænk.
• Slå ord op, du ikke forstår.
• Stil spørgsmål til teksten.
• Opsummer det, du har læst.

Har du tjek på tegnsætningen? 
Vær opmærksom på tegnene i en tekst.  
De kan hjælpe dig, når du øver en god oplæsning.
.  viser længere pause
, viser en kortere pause
– viser en minitænkepause
?  viser pause og betoning
!  viser pause og betoning
”  viser replik, at nogen siger noget
:  viser pause og betoning, og at der kommer en replik
Afsnit lidt længere pause – start på noget nyt

Bliv en god læser 
Hvis du skal blive en god læser, skal du kunne forstå, hvad du læser. 
Du skal
• have styr på handlingen
• kunne finde spor i teksten
• kunne forudsige, hvad du tror, der videre sker
• kunne læse mellem linjerne
• kunne forstå, hvad teksten drejer sig om.

9 788723 037503

ISBN 978-87-23-03750-3

En artikel
1.	 Rubrikken

Skriv en opsigtsvækkende overskrift
2.	 Manchet

Skriv meget kort det allervigtigste fra 
 historien

3.	 Modtager
Skriv til en ukendt modtager. Hvad er 
der sket? Hvem er det om? Hvor og 
hvornår foregik det?

4.	 Layout
Skriv i spalter, og find  illustrationer, 
der passer til.

Skriv en større opgave
Når man skal arbejde med en opgave, er der nogle delområder, man 
skal igennem:
• Idefasen – Man finder sit stof og udvælger det, man vil bruge
• Disposition – Man ordner sit stof og finder ud af rækkefølgen
• Skrivefasen – Man skriver ud fra sin disposition i et selvstændigt 

og passende sprog, og laver sin planche eller powerpoint
• Øvefasen – Man øver sig i at fremføre sin opgave 

Essay
Et essay er en personlig tekst, hvor tanker og fantasi  kommer i en 
lang tankerække. Man skriver om et emne, som man belyser ud fra 
egne oplevelser og tanker – og gerne på en humoristisk måde. Som 
regel er det en jeg-fortæller.

Virkemidler i tegneserier og graphic 
novels
• Motiv
• Lys- og farvevalg
• Synsvinkel 
• Beskæring
• Udtryk og format

Fællesbog · 6. klasse

Lena BüLow-oLsen
susanne Kjær Harms
ViBeKe sKaarup

Fællesbog
 6. klasse

Alinea

Alinea
Fællesbog · 6. klasse
Lena BüLow-oLsen 

 susanne Kjær Harms 
 ViBeKe sKaarup

9 788723 037510

ISBN 978-87-23-03867-8

Læse og forstå
Fastholde hovedindholdet, bruge 

læseteknikker og læseforståelsesstrategier 
efter læseformålet, være bevidste om, hvornår I 
forstår, forudsige, hvad der vil ske, have tjek på 
handlingsforløb, forstå årsag-virkning, læse på 
linjen og mellem linjerne og med passende 

hastighed, vurdere og sammenligne, læse 
jer til danskfaglig viden

Få styr på jeres tanker 
Lave brainstorm, ordne og sortere, 

bruge strategier og metoder efter lærings-
formål, få overblik, gå i dybden, blive klar 
over, hvad I mener og tænker, tage 
stilling, sammenligne og forestille jer 

modsætninger, evaluere

Hvad står  d
er  p

å l i
n jern

e? H
vad står  der  mel lem l injerne?

Udvide jeres ordforråd
Lære nye ord og begreber, kende 

ordklasserne, arbejde med synony-
mer, antonymer og homonymer, 
bruge et varieret sprog

Lytte og tale
Deltage i diskussioner, argumentere for 

jeres holdninger, være ordstyrer, samarbejde, 
give udtryk for følelser, fremlægge og for-
midle viden, dramatisere, læse op, lytte 
aktivt og spørge ind, udtrykke jer i billede 

og lyd i forskellige produktioner

Læse litteratur
Bruge jeres genrekendskab, udrede og 

anvende komposition, lave person- og miljøkarak-
teristik, analysere, fortolke og perspektivere, vide, 
hvad en tekst handler om og drejer sig om, forstå 
og bruge billedsprog, forstå intertekstualitet,  
kende værdier og tage stilling til værdier, der 

afspejler forskellige tider, filosofere, læse 
med forståelse og indlevelse

I skal kunne Skrive tekster
Beskrive, fortælle, forklare, argumentere 

og kommentere, variere jeres sprog, ind -
samle stof, strukturere jeres tekster, forbed-
re jeres stavning og tegnsætning, layoute 
efter formål  og modtagergruppe, 

skrive log om tanker og viden

vendepunkt

højdepunkt / klimaks

slutningbegyndelse

at være 
flyvefærdig

Stop og tænk

Ord og citater fra teksten  Jeg/vi tænker

Ydre

INdre

døden



38 Hvad tænker du?

Hvad tænker du?
I d’dansk 6. klasse viderefører vi konceptet fra 4. og 5. klasse og har igen 
kapitler med overskrifterne Hvad tænker du? og Hvad tænker du nu? Over-
skrifter, der er gennemgående hvert år i d’dansk. Overskrifterne indikerer, 
at eleverne selv skal på banen, at deres meninger og udsagn skal frem i 
klassen, og at deres tanker har en værdi, der er vigtig i undervisningen.

Forudsætningen for at tage stilling til en tekst er, at teksten bliver 
forstået, både hvad angår handlingen og det tematiske. Intentionen er, 
at eleverne arbejder med engagerende tekster, der alle lægger op til, 
at læseren tager stilling til teksternes problemstillinger, og at læseren 
relaterer og perspektiverer til andre tekster og til eget liv. Men i en 
danskundervisning er det ikke nok, at kunne forstå og tage stilling til 
teksterne. Det er vigtigt, at eleverne kan begrunde deres stillingtagen 
med henvisninger og eksempler fra teksten, og at de i løbet af deres 
skolegang bliver i stand til at bruge de danskfaglige ord og begreber, der 
knytter sig til det at kunne analysere og fortolke en tekst. 

Som vi har foreslået på tidligere klassetrin, er det hensigtsmæssigt med 
en fælles refleksion over titlen Hvad tænker du?, inden klassen giver sig 
i lag med teksterne. Hvad er det, jeg skal tænke noget om? Hvorfor skal 
jeg tænke? Hvilken betydning har det, at jeg tænker over noget?

I den generelle del af vejledningen beskriver vi, hvorfor og hvordan vi i 
indledningen til hvert kapitel introducerer eleverne for afsnittets aktivi-
teter. Vi ønsker på den måde dels at give eleverne viden om, hvad det er, 
de skal beskæftige sig med, dels at motivere til arbejdet med kapitlet. Jo 
mere indsigt eleverne har i det kommende arbejde, jo større er mulighe-
den for positivt fagligt udbytte.

Vi vil foreslå, at klassen fælles introduceres for kapitlets mangfoldige 
aktiviteter, og vi mener desuden, at det er en god ide også at opstille fæl-
les mål for klassens arbejde, samt at klassen har målene på skrift. Mange 
af aktivitetsforslagene kan omformuleres til konkrete og vurderbare 
mål. For eksempel står der i aktivitetsforslagene: arbejde med komposition, 
berettermodel. Dette kan i måltermer gradueres til: I skal kende beretter-
modellen, eller I skal kunne bruge berettermodellen til analyse af en novelles 
komposition eller måske: I skal kunne bruge berettermodellen funktionelt og 
vide, hvorfor og hvornår, den kan bruges. 

Det er altid en god ide, at målene står synligt i klassen. De kan stå på 
en planche, eller de kan ligge på nettet på klassens egen side. Undervejs 
kan det i en levende dialogisk undervisning altid være nødvendigt at 
sadle lidt om, måske skal der føjes flere aktiviteter til for at opnå målene 
– eller nogle skal udgå. 

Hvis ikke klassen har arbejdet med d’dansk tidligere, er det oplagt alle-
rede med det samme at henlede elevernes opmærksomhed på blogfunk-

Hvad tænker du?

I	dette	kapitel	skal	I	

• blive klogere på forholdet mellem børn og voksne
• læse tekster i genren den fantastiske fortælling
• læse, analysere og fortolke noveller
• sammenligne noveller og tale om intertekstualitet
• blive gode til at forstå det, I læser
• bruge læseforståelsesstrategier, bl.a. stop og tænk
• arbejde med personkarakteristik og fortællersynsvinkel
• arbejde med komposition, berettermodel
• arbejde med sproglige virkemidler
• øve jer i oplæsning
• arbejde med novellens genretræk
• skrive indlæg på bloggen
• evaluere og blive klogere på, hvad I har lært.
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10	 Hvad	tænker	du?

Værd	at	tænke	over,	inden	I	læser	
De første noveller i kapitlet handler om forholdet mellem børn og deres 
forældre. Forældre vil deres børn det bedste. De vil hjælpe dem og beskytte 
dem mod alt ondt i verden. Men børn og forældre er ikke altid enige om, 
hvad det bedste er. 

I hvilke situationer har I oplevet, at I er uenige med jeres forældre om, hvad 
det bedste er?
Del jeres oplevelser i gruppen, og vælg de situationer, I vil fortælle om for 
resten af klassen.

Hvilke forventninger har I, når I læser titlen Damen der elskede sin dreng? 
Skriv hver	især i tankekortet i træningshæftet, og del jeres tanker i 

gruppen.

1

„Forældre	kan	opdrages	t i l 	at 	 forstå ,	men	så	må	man	også	ha	haft	dem	fra 	små“
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Damen der  elskede  
sin dreng
Kim Fupz Aakeson

Når børn er ganske små, er de virkelig dumme.  Ingenting kan de finde 
ud af. De kan ikke finde ud af at spise lakridsstænger der er rullet i 
sukker, de kan ikke finde ud af at hamre søm i et bræt, de kan ikke 
engang finde ud af at læse et Anders And-blad. Hvis man giver dem et 
Anders And-blad, så begynder de bare at sutte på det, ingenting kan de 
finde ud af, de små tosser.
 Alligevel elsker folk deres små børn.
 Damen her, hun elskede i hvert fald sin lille nye dreng over alt andet 
i hele verden. Åh, hun elskede den lille dreng, og hun syntes at det var 
den lyserødeste og dejligste dreng hun nogensinde havde set i hele sit 
liv. Og hun dikkede ham og nussede ham og kildede ham og kyssede 
ham hele dagen. Nogen gange gjorde hun det osse om aftenen, så meget 
elskede damen sin lille dreng. Og hun kaldte ham „puttegris“ og 
„troldepus“ og „truttetrold“. Mest „truttetrold“.

Nogen gange sov drengen, og det skal små børn have lov til, det er 
faktisk noget af det eneste de dur til, og så skal de selvfølgelig have lov.
 „Ja, bare sov, truttetrold.“ Sådan sagde damen til sin dreng, og hvis 
der var tv-avis i fjernsynet, ja så satte damen sig og så på det mens 
drengen drømte om det små børn drømmer om, og hvad det er kan vi 
kun gætte på. Jeg gætter på at de drømmer om at få lov til at sutte på et 
splinternyt Anders And-blad.
 Inde i fjernsynet fortalte de om frygtelige ting. Om biler der kørte 
folk over og om flyvemaskiner der faldt ned og om skibe der forsvandt i 
havet. Den slags frygtelige ting kan der være meget af i et fjernsyn.
 Og når damen havde set sådan noget, gik hun rundt og vred hæn-
derne og tænkte på sin lille dreng og at hun måtte passe på ham, så der 
aldrig nogensinde skete noget med ham.

„Forældre	kan	opdrages	t i l 	at 	 forstå ,	men	så	må	man	også	ha	haft	dem	fra 	små“

tionen i systemet. Bloggen er en integreret del af systemet, og eleverne 
skal igen og igen vende tilbage og arbejde på bloggen.

Tal R’s billede, Polar Grammer, er som indledningsbillede til kapitlet med 
til understrege kapitlets titel, Hvad tænker du? Lad eleverne to og to dele 
deres tanker om billedet. Hvad tænker du, når du betragter billedet? 
Hvad mon der foregår – eller foregår der noget? Hvad kan de mørke 
figurer i billedet forestille? 

Tal R’s billeder vil eleverne møde mange gange i bogen, og i kapitlet 
Danmark – danskere – og ud i verden er Tal R en af de danske kunstnere, 
der er i fokus.

Når eleverne to og to har forholdt sig til billedet, eller eventuelt indi-
viduelt har skrevet om billedet, er det oplagt at afsætte tid til en fælles 
samtale i klassen.

Damen der elskede sin dreng [10-16]

Damen der elskede sin dreng er en af de oprindelige historier fra Kim Fupz 
Aakesons bog om Sallie: Sallies mange historier. Fortællingen er senere 
udgivet som billedbog med illustrationer af Rasmus Bregnhøi, og i 
d’dansk møder eleverne teksten i novelleformen. Selv om billedbogen 
er for yngre børn, er det en udfordring at læse bogen med fordobling 
for både børn på mellemtrinnet og i overbygningen. Flere af Kim Fupz 
Aaakesons fortællinger ligger som tegnefilm på Filmstriben.

I begyndelsen befinder vi os i et realistisk univers. Moren er alene med 
sin søn, og hendes kærlighed til sønnen og hendes voldsomme nervøsi-
tet for, at der skal overgå ham noget af verdens ondskab, tager overhånd, 
og vi bevæger os ind i et univers med en blanding af realisme og fantasi. 
For at beskytte sønnen sætter moren ham i bur, han udvikler sig til en 
fugl, pipper og får fjer. Til sidst flyver han ud, da moren glemmer at 
lukke buret, men inden har moren nået at konstatere: ”Jeg vil hellere 
have en dreng med vinger, end jeg vil have en dreng der er om bord på 
et skib der forsvinder i havet”.

Som i mange af Kim Fupz Aakeson andre tekster for børn er det i Damen 
der elskede sin dreng forholdet mellem forældre og børn, der er i fokus. 
Fupz sætter tanker i gang, og med sin karakteristiske lune humor sætter 
han tingene på spidsen og får på den måde både de små, de store og 
voksenlæserne i tale. Vi morer os over det dagligdags genkendelige, men 
fortællingen slutter ikke med det sidste punktum. Nye tanker er i gang, 
vi undres, og refleksionen fortsætter. Slutningen kan opleves som en 
pendant til fablens morale: ”Og heraf kan man lære …” 
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Værd at tænke over, inden I læser [10]
Eleverne møder på side 10 for første gang i 6. klasse opgavetypen Værd 
at tænke over. For at skærpe elevernes opmærksomhed inden læsning 
af teksten bliver de gennem opgaven sat i en situation, hvor de skal 
reflektere over en problemstilling, som er parallel med den, de møder i 
teksten. Her drejer det sig om forholdet forældre – børn og specielt om 
de situationer, hvor der generationerne imellem er forskel på opfattel-
sen af, hvad der er det bedste for børn.

I gruppen deler eleverne deres tanker og oplevelser, inden de udvælger 
et par situationer eller episoder, de vil dele med resten af klassen. På 
den måde er alle elever kommet til orde og har fået aktualiseret deres 
forforståelse inden læsning af teksten.

Ud over at få eleverne til at sætte ord på deres tanker om temaet, er det 
også vigtigt at spidse deres forventninger til læsning af teksten. I den 
sidste del af forforståelsesopgaven på side 10 må eleverne både forholde 
sig til titel og illustrationer, når de reflekterer over deres forventninger 
til teksten. I tankekortet i Træningshæftet skriver de deres umiddelbare 
tanker, og i den efterfølgende fælles samtale i klassen har eleverne 
mulighed for at udvide deres tankekort, samtidig med at de begrunder og 
mundtligt får verbaliseret deres refleksioner. 

Værd at tænke over-opgaverne er altid med til at aktivere elevernes forfor-
ståelse og til at spidse deres forventninger til den følgende tekst, men i 
den enkelte klasse er det vigtigt at være opmærksom på, hvor mange af 
opgaverne, der skal bruges. Vi ved fra læseforskningen, hvilken positiv 
sammenhæng der er mellem elevernes forkundskaber/forforståelse og 
deres læseforståelse, og vi ved også, hvilken positiv betydning motivatio-
nen har. Derfor er vi i undervisningen nødt til at være opmærksomme 
på den balancegang, der er mellem at give den rette forforståelse og 
motivation. Den enkelte lærer må igen selv vurdere i situationen og 
vælge fra og til.

Teksten læses
For at alle elever kan koncentrere sig som om indholdet, læser læreren 
teksten op i klassen. På den måde har også de svage læsere mulighed 
for at få fat i dybere lag i teksten, og de bruger ikke alle deres resurser 
på afkodningsdelen. Lad så vidt muligt eleverne følge med i teksten 
under oplæsningen. Når eleverne efterfølgende arbejder med opgaverne, 
genlæser de selv teksten og har på det tidspunkt en forforståelse, så alle 
forhåbentlig kan være med. 

Læreren er altid rollemodel under sin oplæsning. Stands nogle passende 
steder undervejs i oplæsningen, og lad eleverne forsøge at være med til 
at opsummere teksten og forudsige det videre handlingsforløb. På den 

Damen 
der elskede 
sin dreng
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måde undervises eleverne til at blive aktive læsere. I den næste tekst 
”Supertanker” møder eleverne for første gang i 6. klasse læseforståelses-
strategien stop og tænk, hvor de også arbejder med opsummeringer og 
forudsigelser undervejs i teksten.

Hvad synes du? [15]
Opgavetypen Hvad synes du? vil for de fleste elever være kendt fra 
tidligere. Som en tekståbner til det videre arbejde med teksten giver 
eleverne udtryk for deres umiddelbare oplevelse og forståelse af teksten. 
Når de på den måde udtrykker deres tanker, er de allerede i gang med 
en begyndende fortolkning, og de tanker, de gør her, kvalificerer deres 
videre arbejde. 

Sætningsåbnerne hjælper eleverne til at komme i gang med skrivnin-
gen. De vælger én af de foreslåede indledningssætninger og skriver tæn-
keskrivning – de skriver bare løs, fx i ti minutter. Hvis eleven oplever, at 
der inden for denne ramme ikke er stof nok i den først valgte sætning, 
vælger de en ny, og de skriver videre, indtil de ti minutter er gået.

Efterfølgende læser eleverne først for hinanden i gruppen, og de skal 
derpå blive enige om, hvilken af gruppens tekster de vil læse højt i klas-
sen. I gruppearbejdet kan læreren på skift tage del i de enkelte gruppers 
arbejde og deres arbejdsform, så eleverne hen ad vejen kvalificerer deres 
gruppearbejde og bliver vejledt i også at argumentere for deres holdnin-
ger og valg på gruppeplan. 

Tæt på personerne [15]
En voksentolkning af novellen kunne nok sætte spørgsmålstegn ved, 
om tekstens titel er troværdig, men vores erfaring er, at eleverne ofte 
tager titlens udsagn for pålydende. I opgaven genlæser eleverne to og to 
novellen, mens de søger efter ord og citater, der kan underbygge påstan-
den. Eleverne skriver i venstre side af kolonneskemaet i Træningshæftet, og 
i højre kolonne forholder de sig med deres egne erfaringer og viden til 
tekstens udsagn. På den måde får de både styr på, hvad der rent faktisk 
står i teksten, og hvad de selv mener og tænker. Når de sidenhen deler 
deres tanker i klassen, underbygger de deres læring ved i fællesskabet i 
klassen at skulle argumentere for deres tanker.

Persontegningen af drengen i novellen er dynamisk, ja man kan måske 
nærmest sige eksplosiv dynamisk. For at tydeliggøre og konkretisere 
den udvikling, drengen gennemløber, skal eleverne i ord og tegning 
vise hans udvikling på handlingslinjen i Træningshæftet. Inden er det 
vigtigt, at de gennem en ny skimming af teksten og en samtale to og 
to får sat ord på deres opfattelse af drengens udvikling. Når eleverne 
bevæger sig rundt mellem hinanden i klassen og viser og taler om deres 
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3

Hvad	synes	du?
Hvad mener og tænker du, efter at have læst Damen der elskede sin dreng? 
Skriv videre på de næste sætninger, og begrund din mening.
• Jeg lægger mærke til …
• Jeg synes …
• Jeg undrer mig over …
• Jeg kan ikke lide …
• Jeg mener …

Tag en runde i gruppen, hvor I læser jeres mening højt, og bliv enige om, 
hvilke af gruppens sætninger I vil læse højt i klassen. Vælg en eller to 
sætninger fra hver af jer. 
Har I tænkt de samme tanker?

Tæt	på	personerne
Damen elsker sin dreng. Hvordan kommer det til udtryk i novellen? Find 
ord og citater i teksten, og skriv to	og	to i kolonneskemaet i træningshæftet.
Skriv også, hvad I tænker om damen og det, hun gør. Del jeres tanker i 
klassen.

Drengen i novellen udvikler sig, og han forandrer sig. Tal sammen to	og	
to, inden I hver	især med ord og tegninger viser drengens udvikling på 
handlingslinjen i træningshæftet. Gå rundt mellem hinanden i klassen, og 
vis jeres illustrerede handlingslinjer til så mange som muligt.

• Hvad tænker I om det, der sker med drengen? 
• Hvor gammel forestiller I jer, at drengen er, da han flyver ud af buret?
• Hvorfor flyver han?
Del jeres tanker i gruppen. Har I tænkt de samme tanker i klassen?

så sker der

senere

pludselig

fugl flyver ud 
af vinduetBaby

„Er	det	dig,	 t ruttetrold?“	 . . . 	„Er 	det	dig,	 t ruttetrold?“	 . . .	

Ord og citater fra teksten  Jeg/vi tænker

4	 Hvad	tænker	du?

Hvad tænker du?

Damen der elskede sin dreng
Værd	at	tænke	over,	inden	I	læser
Hvilke forventninger har du til novellen, når du læser titlen 
Damen der elskede sin dreng? Skriv i tankekortet. 

Tæt	på	personerne
Damen elsker sin dreng. Hvordan kommer det til udtryk i novellen? 
Skriv to	og	to ord og citater i kolonneskemaet.

Damen 
der elskede 
sin dreng

Ord og citater fra teksten  Jeg/vi tænker

Fra s
ide 15 

 Fra side 10
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 handlingslinjer, får de den sidste del af den forforståelse, der skal til, for at 
alle kan og tør deltage i samtalen om de sidste spørgsmål på side 15.

Tænk over teksten [16]
Der er vist kun ganske ganske få voksne, der mener, at elever i 6. klasse 
er flyvefærdige i ordets overførte/gængse betydning. Men en del børn i 
den alder mener og tænker, at de er parate til på egen hånd og uden for-
ældrenes indblanding at klare mange af deres gøremål selv. Intentionen 
med opgaven er, at eleverne på skrift reflekterer over, på hvilke områder 
og hvordan de i deres nuværende alder kan være afhængige eller uaf-
hængige af deres forældre. Lærer og klasse bestemmer selv, hvordan der 
skal samles op på denne opgave, men vores forslag i Fællesbogen er, at det 
er dialogen eleverne imellem, der her er det vigtigste.

Tænk over teksten – at være flyvefærdig – Træningshæftet 
Med afsæt i udtrykket: At være flyvefærdig arbejder eleverne i Træningshæf-
tet med at forstå og forklare nogle af sprogets faste vendinger. For en del 
elever kan det være vanskeligt at forstå udtrykkenes symbolske betyd-
ning, og derfor er det også vigtigt, at den daglige undervisning indehol-
der mange af den slags vendinger og udtryk, så eleverne ofte støder på 
dem og hører dem i mange forskellige kontekster. Man skal selvfølgelig 
sørge for, at der også til daglig bliver sat fokus på vendingerne, så de 
bliver forklaret og forstået. 

Tæt på sproget [16]
Kim Fupz Aakesons tekst er skrevet i et sprog, der hverken har svære 
ord, uforståelige vendinger eller indviklet og kompliceret syntaks. Alli-
gevel fornemmer vi noget særligt, når vi læser Damen der elskede sin dreng. 
Fupz leger med sproget og skaber humor ved fx at sætte ordene sammen 
i en ny og uventet kontekst: ”… at spise lakrids der er rullet i  
sukker …”, ”Nogen gange sov drengen, og det skal små børn have lov til, 
det er faktisk noget af det eneste de duer til ...”. Han bruger gentagelser, 
de korte sætninger og sætningsemner til at understrege humoren, fx 
”Mest Truttetrold”. Også gentagelser, hvor ordene står i anden sam-
menhæng, er teksten rig på. En anden typisk ting ved Fupz´ måde at 
skrive til børn på er hans forfatterkommentarer. De får os til at trække 
på smilebåndet, men også til lige sammen med forfatteren at konstatere, 
hvordan det egentlig forholder sig: ”Den slags ting kan der være meget 
af i et fjernsyn”. Tekstens tema må siges at være ganske alvorligt, men 
med et humoristisk glimt i øjet får Fupz læseren involveret, og selv små 
børn tager stilling.

I opgaven får eleverne forskellige roller, når de i fællesskab er læsedetek-
tiver og med forskellige vinkler går på jagt i teksten efter de sproglige 
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Tal sammen  to	og	to, og vis med ord og tegninger drengens udvikling på handlingslinjen. 
I kan tegne og skrive både under og over handlingslinjen. 
Gå rundt i klassen, og vis jeres handlingslinje til så mange som muligt.

Tænk	over	teksten	–	at	være	flyvefærdig
At være flyvefærdig er en fast vending i vores sprog. Det betyder, at man er klar til at kunne stå 
på egne ben og klare sig selv. Det danske sprog er fyldt med den slags faste vendinger. Skriv 
to	og	to forklaringer til de faste vendinger. Find gerne selv på flere.

Baby
Fugl flyver 

ud af vinduet

Fast vending  Det betyder

At have ben i næsen

Tage benene på nakken

Det passer som fod i hose

Som skudt ud af en kanon

At have sommerfugle i maven

Fra 
side 16 

At være flyvefærdig – At have sommerfugle
 i maven

at være 
flyvefærdig

fri som fuglen

der er ikke fugls føde  på det

at være 
flyvefærdig

at flyve 
fra reden

luft under vingerne
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Tænk	over	teksten
Kender I udtrykket ”at være flyvefærdig”? Det betyder, at man er klar til at 
stå på egne ben – at klare sig selv. I hvilke situationer synes I, at I er flyve-
færdige? Er jeres forældre mon enige? Brug hver	især fem minutter på 
tænkeskrivning.
Gå rundt mellem hinanden i klassen, og læs det, I har skrevet, for så 
mange som muligt. Prøv at kommentere hinandens tekster, så I får en 
dialog i gang.

Tæt	på	sproget
Kim Fupz Aakeson skriver i et enkelt og hverdagsagtigt sprog. Han bruger 
flere forskellige virkemidler, fx korte sætninger, gentagelser og forfatter-
kommentarer. 

Vær læsedetektiver, og find eksempler på virkemidler i novellen. 
Arbejd sammen i gruppen. I kan gøre sådan:
· en læser op
· en finder eksempler på korte sætninger
· en finder eksempler på gentagelser
· en finder eksempler på forfatterkommentarer.

Brug sidetal og linjenummer, når I noterer i træningshæftet.
Tal i klassen om, hvad forfatterens måde at skrive på betyder for vores 
oplevelse af teksten.

Fik	I	talt	om
· hvorfor forfatteren kalder moren for damen?
· hvilken genre, novellen tilhører, og hvad der kendetegner denne genre?
· hvordan forfatteren bruger symboler?
· om I kender andre forvandlingshistorier?
· om I synes, historien er humoristisk, sørgelig eller …?

Skriv	på	bloggen
Hvad har novellen fået dig til at tænke på i forhold til dit eget liv? Skriv hver	
især om det på bloggen. Begynd eventuelt sådan: 
Efter at have læst novellen Damen der elskede sin dreng kom jeg til at tænke på …

Arbejd	med	v irkemidler : 	sætningslængde,	gentagelser,	 forfatterkommentar
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virkemidler. Deres opdagelser noteres i Træningshæftet, og de er afsæt 
for gruppens samtale om, hvordan netop Fupz’ sprog har betydning for 
vores oplevelse.

Tæt på fortælleren – Træningshæftet
Som opfølgning på en del af den foregående opgave i Fællesbogen fordy-
ber eleverne sig i opgaven i Træningshæftet i fortællerens rolle. At arbejde 
med fortællerstemmen i en tekst er for mange elever meget abstrakt, 
men i Damen der elskede sin dreng har vi forsøgt at pege på nogle forhold, 
der kan gøre arbejdet en anelse mere konkret. 

Fortælleren kommenterer sin egen fortælling, når der i teksten står: 
”Den slags frygtelige ting kan der være meget af i et fjernsyn”. Men i 
opgaven i Træningshæftet skal eleverne kun forholde sig til, hvornår de 
møder fortælleren som en 1. person i teksten (fx: ”Jeg ved bare ikke 
hvordan det kunne ske”), og hvornår stemmen henvender sig direkte til 
læseren med et ”du” (”Du har sikkert set hende …”). I den efterfølgende 
debat i klassen har mange elever sandsynligvis fået øje på, hvordan for-
tælleren inddrager og involverer os i fortællingen ved at tale direkte til 
os som læsere, og hvordan stemmen ved at kommentere den egent- 
lige fortælling påvirker vores oplevelse af teksten – eller i det mindste 
tvinger os til at tage stilling til det læste. 

Fik I talt om [16]
Fik I talt om er endnu en gennemgående opgavetype. Som tidligere 
nævnt er det vigtigt, at hver enkelt lærer overvejer, hvor mange opgaver 
klassen skal arbejde med. Det er sandsynligt, at klassen undervejs i for-
løbet har berørt de punkter, der nævnes i opgavetypen, så spørgsmålene 
kan betragtes som en form for inspiration i forhold til centrale temaer 
i teksten, men alle problemstillinger i opgaven er relevante og interes-
sante i forhold til den aktuelle tekst. 

I Damen der elskede sin dreng er hovedtemaet på morens forhold til sin 
søn, men forvandlingstemaet, som vi eksempelvis kender fra Silke og 
Bent Hallers Venus i d’dansk 5. klasse er også et interessant tema at 
debattere med eleverne.

6	 Hvad	tænker	du?

Tæt	på	sproget	–	virkemidler
Find sproglige virkemidler, og noter i skemaet. Arbejd sammen i gruppen.

Side linje Eksempel/citater Hvilket virkemiddel?

Tæt	på	fortælleren
Når vi læser Damen der elskede sin dreng, oplever vi i begyndelsen en 3.personsfortæller, 
men så hører vi pludselig en fortællerstemme, som er 1.person: Jeg gætter på at de 
drømmer om at få lov til at sutte på et splinternyt Anders And-blad.
Gå sammen to	og	to, og læs igen side 14. Find, og noter de steder i teksten, hvor 
fortælleren viser sig som en 1.personsfortæller.

Fortælleren inddrager også os læsere, når der står ”du”. Find, og noter også de steder i teksten.

Hvad betyder fortællerens synsvinkel for vores oplevelse af Damen der elskede sin dreng? Debatter i klassen.

1 . 	personsfortæl ler 	– 	3 . 	personsfortæl ler	

 Fra side
 16

der er ikke fugls føde  på det

at flyve 
fra reden
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Skriv på bloggen
På bloggen skriver eleverne den afsluttende tekst i forbindelse med Damen 
der elskede sin dreng. Intentionen er, at eleverne relaterer det, de har læst og 
debatteret i undervisningen til deres eget liv. På den måde får de skrevet et 
personligt udsagn. Da teksterne bliver offentlige på bloggen, og klassekam-
meraterne har direkte adgang til at læse de enkelte indlæg, er det en god 
ide at tale med eleverne om, at dette ikke er private indlæg. Der er forskel på 
noget personligt og noget privat, hvilket også stiller krav til både formule-
ringer og retstavning. Det kræver altid pli og omtanke, når eleverne skriver 
til hinanden på bloggen, og det er et emne, klassen eksplicit og løbende må 
forholde sig til.  
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Supertanker [17-34]

Hanne Kvists novelle Supertanker er hentet fra antologien Drengen der gik 
over gevind, der i 2005 udkom i forbindelse med den årlige kampagne 
”Den gode historie”.

I teksten møder vi jegfortælleren og hendes bror Max, der postulerer, at 
de er blevet efterladt af moren, fordi hun sammen med sin ejendoms-
mæglerven er taget på en lang ferie. Faren sejler omkring på verdens-
havene i sin supertanker, og da vi kommer ind i novellen, er de to børn 
overladt til sig selv i et monotomt liv i lejligheden med overdrevent 
tv-forbrug og usund mad. 
Børnene vælger at undersøge, om faren for tiden ligger til kaj i havnen, 
og det gør han tilfældigvis. Han opfordrer dem til at følge med på en 
spontan tur til Buenos Aires, og herfra udspiller den egentlige handling 
sig. Tankeren sejler ind i en tæt tåge, og de sirener, der først tydes som 
et signal fra Hirtshals fyr, viser sig at stamme fra de græske mytologiske 
figurer, sirenerne. 
Først lader Max sig friste og overgiver sig til sirenerne, og da jegfor-
tælleren intervenerer og forsøger at redde Max og få ham tilbage, må 
hun slå en handel af med sirenerne. De skal have faren i bytte for Max. 
Fortællingen slutter, da Max er tilbage på skibet, og faren er sprunget ud 
i dybet til sirenerne. 
Novellen bevæger sig uden klare overgange ud og ind mellem et real-
plan og det fantastiske, og som læser kan det være svært at afgøre, hvor 
man befinder sig.

Værd at vide, inden I læser [17]
I den informerende tekst i Værd at vide får eleverne informationer, der 
er vigtige som forkundskaber for bedre at kunne forstå teksten. Infor-
mationerne drejer sig dels om tekstens genrekarakteristika, dels om de 
græske sirener. 

Ordet sirene optræder som homonym i teksten, så klassen bør både 
tale om de græske mytologiske væsener, men også overveje hvilken 
anden betydning ordet har. Eleverne er måske i dag ikke så bevidste 
om, at vores sirener i Danmark kun afprøves en gang årligt den 1. maj, 
og måske har de ingen viden om, hvorfor og hvordan søfarten bruger 
sirener. 

Værd at tænke over, inden I læser [17]
Vi kan ikke vide, hvad Hanne Kvist har tænkt, da hun gav sin novelle 
titlen Supertanker, men vi kan som læsere tolke titlen. Titlen kan selvføl-
gelig helt konkret vise hen til farens skib, hvor den egentlige handling 
udspiller sig, men efter at have læst novellen, er det også nærliggende 
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Værd	at	vide,	inden	I	læser
Novellen Supertanker er ligesom Damen der elskede sin dreng en fantastisk 
fortælling. I novellen bevæger personerne sig mellem den virkelige verden 
og fantasiens verden. Der sker magiske ting, og det kan være svært at se, 
hvor grænsen går – altså hvornår vi bevæger os fra den virkelige verden og 
ind i fantasien. De fantastiske ting, som personerne oplever, kan være et 
billede på deres drømme, mareridt, ønsker eller forestillinger.

I Supertanker møder vi de overnaturlige væsener sirenerne. Sirener kender 
man fra den græske mytologi. De ligner smukke kvinder, og de bor langt 
ude på havet. Sirenerne lokker sømænd på afveje og i ulykke med deres 
smukke sang. 

Værd	at	tænke	over,	inden	I	læser
Titlen Supertanker kan forstås på to måder. Hvilke? Tal sammen i klassen.

Når I læser novellen, skal I være opmærksomme på, hvor I oplever, at vi 
bevæger os mellem den virkelige verden og den fantastiske verden. 

I skal også bruge læsestrategien stop og tænk. Brug skemaet for bedre at 
kunne huske og forstå det, I læser.  

Stop	og	tænk

Hvilke personer 
har vi mødt i 
historien?

Hvad er der sket?

Hvad er problemet/ 
problemerne 
( konflikten) i 
historien?

Hvad tror du,  
øder videre sker?  
Begrund.

Arbejd	med	v irkemidler : 	sætningslængde,	gentagelser,	 forfatterkommentar
SUPERTANKER	·	SUPER	TANKER	·	TANKER	ER	SUPER
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at tolke titlen som en meget bevidst sammensætning af ordene super 
og tanker. Jegfortælleren i teksten tænker store tanker, supertanker. 
Hun reflekterer over det virkelige liv, som hun fortæller sirenerne, at 
hun kommer fra, og hun reflekterer over og tager stilling til forældre-
nes fravær og manglende ansvar. Derfor kan det være hensigtsmæssigt, 
at eleverne inden læsning af novellen bliver opmærksomme på disse 
to betydninger, da det kan lette deres læseforståelse og dermed deres 
mulighed for at tolke novellen.

I opgaven beder vi også eleverne læse novellen med en bestemt optik. 
De skal være aktive læsere i forhold til genren. Hvornår er det realpla-
net, og hvornår læser vi i den fantastiske genre? 

Derudover introducerer vi for første gang i 6. klasse eleverne for læsefor-
ståelsesstrategien stop og tænk. Eleverne får hjælp til at tænke aktivt og læse 
mere fleksibelt, målrettet og strategisk, når de inden deres læsning bliver 
bedt om at være opmærksomme på særlige ting under læsningen. Stop og 
tænk-strategien er en læsestrategi, der går igen i d’dansk, og det er målet, at 
eleverne bliver så bevidste om strategien, at de automatisk bruger den og 
kan mestre den, når de selv læser. For at kunne huske og have styr på det, 
man læser, er det vigtigt at opsummere undervejs i læsningen, og at bruge 
det til at danne sig nogle forventninger til det videre handlingsforløb. Stop 
og tænk-strategien er netop en strategi, der hjælper læseren på denne måde. 
Først opsummeres tekstens personer, handling og selve konflikten, og 
derpå danner læseren hypoteser om det videre forløb.

Det er altså en sammensat læseforståelsesstrategi, hvor eleverne benytter 
alle de overordnede typer af strategier, der er nævnt i Fælles Mål 2009.

Både i Supertanker og undervejs i de enkelte tekster i bogen har vi fore-
slået en del steder, hvor det kan være hensigtsmæssigt at stoppe op og 
bruge stop og tænk-strategien, men igen er det vigtigt, at hver enkelt klasse 
vælger fra og til. Det er en hårfin balance. Strategien underbygger forstå-
elsen, og i undervisningssituationen er vi som lærere rollemodeller og 
lærer eleverne, hvordan de kan gøre, men for mange stop vil selvfølgelig 
ødelægge den gode læseoplevelse.

Teksten læses
For at alle elever kan koncentrere sig som om indholdet, læser lære-
ren teksten op i klassen. På den måde har også de svage læsere med lav 
læsehastighed og afkodningsproblemer mulighed for at få fat i dybere 
lag i teksten, og de bruger ikke alle deres resurser på afkodningsdelen. 
Lad så vidt muligt eleverne følge med i teksten under oplæsningen. Når 
eleverne efterfølgende arbejder med opgaverne til teksten, genlæser de 
selv teksten og har på det tidspunkt en forforståelse, så alle forhåbentlig 
kan være med. 

Stop og tænk
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Læreren er undervejs rollemodel, og eleverne kan to og to udfylde stop 
og tænk-skemaet, inden den fælles opsummering i klassen.

Hvad synes I? [30]
Det er elevernes umiddelbare oplevelse og forståelse af teksten, der er 
afsæt for deres undrespørgsmål i denne første opgave. Da læseren som 
nævnt bevæger sig ud og ind mellem et realplan og et fantasiplan vil 
det sandsynligvis give grobund for undren hos eleverne. Bo Steffensens 
traditionelle tilgang til åbning og tolkning af et stykke litteratur, meto-
den ”De fem spørgsmål”, har inspireret til opgaven. Ideen er, at eleverne 
i første omgang hver for sig skriver deres spørgsmål i Træningshæftet, 
og at de derefter i gruppen forsøger at besvare gruppens spørgsmål. 
Nogle elever foretrækker måske allerede i første fase at arbejde to og to. 
Det er vigtigt, at spørgsmålene gemmes, så eleverne kan vende tilbage 
og forhåbentlig svare på dem med en større indsigt efter arbejdet med 
novellen. Men da det er litteratur, det drejer sig om, er det selvfølgelig 
langt fra sikkert, at der findes ét svar på et spørgsmål. Selv om hensigten 
er, at eleverne stiller undrespørgsmål, der kræver en infererende læs-
ning, vil det i denne tekst være acceptabelt også at stille spørgsmål, hvor 
en læsning direkte på linjen vil kunne give et afklarende svar. Da teksten 
bevæger sig mellem de to planer, kan nogle elever have forståelses-
spørgsmål på begge planer. 

Tæt på novellegenren – og den fantastiske fortælling [30]
I opgaven vender eleverne tilbage til den opgave, de fik i forbindelse 
med Værd at tænke over ... og til de overvejelser, de måske allerede har 
været inde på i forbindelse med Hvad synes I? Ganske kort drøfter de 
deres iagttagelser i gruppen, og derefter er opgaven mere generel, da de 
skal forholde sig til genren den fantastiske novelle og huske dens gen-
rekarakteristika. Eleverne skal altså både vide og kunne huske, hvad der 
generelt karakteriserer novellegenren, og hvad der er specielt for den 
fantastiske novelle.

Som afslutning på dette kapitel samles op på genrearbejdet angående 
noveller, og der sættes fokus på genrekendskabets betydning for læse-
forståelsen. Læs side 16. I den fantastiske novelle bevæger man sig 
mellem to verdener, en realistisk verden og en fantasiverden. Der kan 
forekomme fantasivæsener, her sirenerne, og ofte kommer man fra 
den ene til den anden verden gennem en dør eller lignende. Her er det 
havoverfladen, der er grænsen. Undertiden kan det være svært at skelne, 
hvornår man er i den ene eller den anden verden.

Tæt på personerne [30]
I opgaven har vi valgt at forære eleverne fire ord for nogle af de 
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Hvad	synes	I?
Der er noget at undre sig over i denne novelle. Skriv hver	især i trænings-
hæftet fem spørgsmål, I kunne tænke jer at få svar på. 
Prøv i gruppen og i klassen at få svar på spørgsmålene. Gem jeres 
spørgsmål, til I er færdige med at arbejde med novellen, og prøv igen at 
svare på spørgsmålene.

Tæt	på	novellegenren	–	og	den	fantastiske	fortælling
Mens I læste, var I opmærksomme på, om I var i den realistiske eller i den 
fantastiske verden. Drøft jeres iagttagelser i gruppen, og bliv enige om, 
hvad der kan karakterisere den fantastiske novelle. Skriv i tankekortet i 
træningshæftet. 
Diskuter jeres iagttagelser i klassen. Er I enige?  

Tæt	på	personerne
Jegfortælleren i novellen er handlekraftig, modig, sjov og rap i replikken. 
Vær sammen to	og	to, og find eksempler i teksten, der viser det. Skriv 
eksempler i hvem er du-kortet i træningshæftet. Noter også andre ord, I synes, 
der passer på jegfortælleren.

*
Hvordan er Max? Find eksempler i teksten, der viser det. Brug 
hvem er du-kortet i træningshæftet.

*
Hvad ved vi om moren? Hvad ved vi om faren? Hvad tænker I 
om dem? 
Skriv i tankekortene i træningshæftet, og diskuter jeres karakteri-
stikker i klassen. Tal også om, hvordan personerne har det 
med hinanden.

*
Sirenerne har en vigtig betydning for tekstens handling. Skim hver	især 
teksten, og find de steder, hvor vi hører om sirenerne. Noter i træningshæf-
tet, og diskuter i klassen, hvad de kan, hvad de gør, og hvorfor de gør det.

fantastisk 
novelle

Det undrer mig, at de kan springe i vandet ude
n at drukne ...

Egenskab

sjov

1

2

Egenskab

rap i replikken

1

2

Egenskab

handlekraftig

1

2

Egenskab

modig

1

2

jeg-fortæller
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Hvad	synes	I?
Der er noget at undre sig over i denne novelle. Skriv hver	især fem spørgsmål, 
I kunne tænke jer at få svar på.  

Tæt	på	novellegenren	–	og	den	fantastiske	fortælling
Skriv i tankekortet, hvad der karakteriserer den fantastiske novelle. 
Arbejd sammen i gruppen.

fantastisk
novelle

Stop	og	tænk
Mens I læser, skal I 
bruge læsestrategien 
stop og tænk. Stop	og	tænk

Fra s
ide 30 

	SUPERTANKER	·	SUPER	TANKER	·	TANKER	ER	SUPER
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 egenskaber, vi mener, karakteriserer jegfortælleren. Eleverne må gen-
læse teksten for at finde eksempler, der kan underbygge, at dette netop 
er egenskaber ved jegfortælleren. Eksemplerne skrives i hvem er du kortet 
i Træningshæftet, og der er i kortet samtidig plads til selv at føje yderli-
gere karakteristika på. Måske har eleverne bemærket, at jegfortælleren 
ofte forholder sig med en ironisk distance til den ”virkelighed”, de to 
børn lever i, og at hun til fulde har styr på sine forældres mangler som 
ansvarsfulde forældre, fx ”Jeg er bare retfærdig”, ”Mor kan få et postkort, 
når vi er hjemme igen”.

Eleverne skal ved deres genlæsning af teksten selv finde ord, der karak-
teriserer Max, og derefter eksempler i teksten, der kan underbygge 
deres ord. Max karakteriseres ligesom jegfortælleren i hvem er du-kortet i 
Træningshæftet.

Ud over at Max er nysgerrig, kan han vel også beskrives som en bekym-
ret dreng, der forsvarer sin mor over for søsteren, og som overlader 
initiativ og handlekraft til søsteren, indtil han hører sirenerne. Herefter 
er han begejstret, upåvirkelig over for fornuft og ganske dumdristig og 
uansvarlig, så længe han er i sirenernes magt. Da søsteren har reddet 
ham, ændrer han karakter, ”Sært som man kan ændre mening”, tager 
farens kasket på, og viser hermed, at han er kommet ud af fortællingen 
som en anden – han har på sin vis bestået sin manddomsprøve.

Teksten skimmes igen, og eleverne finder gennem deres læsning enten 
på linjen eller mellem linjerne oplysninger om faren og moren. Moren 
er gennem jegfortælleren beskrevet unuanceret og uden detaljer og dyb-
der. Alligevel hører vi, hvordan moren udvikler sig i løbet af novellen. 
Først stiller jegfortælleren det retoriske spørgsmål: ”Hvor meget kan en 
mor egentlig tillade sig at forsømme sine børn?”, og til sidst i novellen 
konstaterer hun, at moren er klar ”til at være en kompetent forælder”.

Når det drejer sig om faren, er der ét ord, der ofte bruges i forbindelse 
med ham, og det er ordet mandfolk. Han betegner sig selv som et mand-
folk, og sirenerne ønsker sig at få netop ham, fordi han er et mandfolk. 
Sluttelig er det dog Max, der af sirenernes spås til at blive et mandfolk. 
Faren tegnes i novellen som den ubekymrede type, der forsøger at 

opfylde egne behov, og kun på overfladen og ganske ufor-
pligtende beskæftiger sig med sine børn.

Efter at eleverne har skrevet i såvel hvem er 
du-kortet som i tankekortene i Træningshæf-
tet, er det udgangspunkt for deres fælles 
drøftelse i klassen om de enkelte karakte-

ristikker – og i særlig grad om personernes 
indbyrdes forhold.
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Egenskab

sjov

1

2

Egenskab

rap i replikken

1

2

Egenskab

handlekraftig

1

2

Egenskab

modig

1

2

jeg-fortæller

Egenskab

1

2

Egenskab

1

2

Egenskab

nysgerrig

1

2

Egenskab

1

2

Max

Tæt	på	personerne
Jegfortælleren
Jegfortælleren er 
handlekraftig, modig, sjov 
og rap i replikken. Find 
to	og	to eksempler i 
teksten, der viser det. 
Skriv eksemplerne i hvem 
er du-kortet.

Max
Hvordan er Max? Find 
eksempler i teksten, og 
skriv i hvem er du-kortet.

Fra s
ide 30 
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Moren	og	faren
Hvad ved I om moren og faren, og hvad tænker I om dem?

mor far

Vi synes: 

Sirenerne
Skim hver	især teksten, og find de steder, hvor vi hører om sirenerne. 
Noter i skemaet, hvad de kan, hvad de gør, og hvorfor de gør det.

Sirenerne kan Sirenerne gør Derfor gør sirenerne det …

Vi synes: 

Ud af  det hvide dukker en skikkelse op.  En lysende hvid sirene . . .
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Sirenerne er af stor betydning for handlingens fremdrift. For at få styr 
på sirenernes betydning skimmer elever igen teksten og noterer i Træ-
ningshæftet, både hvad sirenerne kan, hvad de gør, og hvorfor de gør det. 
I teksten kan eleverne umiddelbart finde svarene til de to første kolon-
ner, men de skal både læse mellem linjerne og bruge deres egen bag-
grundsviden, blandt andet fra forforståelsesopgaven, for at kunne skrive 
svar til den tredje kolonne. Svarene kan hjælpe til en dybere forståelse af 
teksten, men de er også nødvendige, når eleverne efterfølgende i opgave 
15 arbejder med intertekstualitet.

Bliv klogere på teksten [31]
Eleverne vender tilbage til de fem spørgsmål, og der er nu formodentlig 
større nuancer og dybde i de svar, eleverne kan give. Spørgsmålene har 
forhåbentlig været undrespørgsmål, der kræver, at eleverne ikke kun har 
skullet læse mellem linjerne, men også har skullet bruge deres bag-
grundsviden for et finde et plausibelt svar. Da dette dog er en kompleks 
tekst, hvor mange spørgsmål ikke har et entydigt svar, skal eleverne have 
mulighed for at lade deres forskellige læsninger og deres forskellige svar 
møde hinanden i en klassedebat. 

På samme måde forholder det sig med opgavens sidste spørgsmål. Vi 
kan objektivt forklare ordet supertankers to betydninger, men der vil 
være individuelle forskelle i, hvordan vi synes, titlen passer til indholdet.

Handler om – drejer sig om [31]
Selve handlingsforløbet i novellen er, selv om det som sagt bevæger sig 
mellem forskellige planer, rimelig ukompliceret at gengive. Anderledes 
forholder det sig med spørgsmålet om, hvad novellen drejer sig om, 
altså novellens tema. Teksten er kompleks, og vores erfaring er, at mange 
elever sætter fokus på forholdet barn – voksen, på forældrenes ansvar – 
eller mangel på samme, og på hvordan de to børn i denne udviklingsno-
velle gennemgår en udvikling og påtager sig et reelt medansvar for deres 
eget liv.

Angående de to forældretyper i de første to noveller: Den overpyldrede 
og totalt omklamrende mor i Damen der elskede sin dreng står i tydelig 
og klar kontrast til de fraværende og uansvarlige forældre i Supertanker. 
Det vil eleverne ingen vanskeligheder have ved at gennemskue, men det 
interessante ved opgaven er, hvordan eleverne giver udtryk for deres 
opfattelse af disse forældretyper, og hvordan de kan argumentere for, 
hvordan ”gode” forældre bør være.
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13

14

15

Bliv	klogere	på	teksten
Se igen på jeres fem spørgsmål fra opgave 10. Er I kommet tættere på et 
svar, eller vil I svare anderledes nu? Tal sammen i klassen.
Hvordan kan titlen Supertankers to betydninger passe til novellens indhold?

Handler	om	–	drejer	sig	om
Teksten handler om to børn, der er alene hjemme, fordi deres mor er på 
ferie. De tager ud at sejle med deres far på hans supertanker og møder 
sirenerne på havet. Faren hopper i havet og er væk. Diskuter i klassen, 
hvad novellen Supertanker egentlig drejer sig om.

Sammenlign moren i Damen der elskede sin dreng med forældrene i Super-
tanker. Hvad tænker I om de to typer forældre? 

Teksten	minder	om	–	intertekstualitet	
Forfattere får ideer og inspiration fra forskellige steder, når de skriver 
tekster. Det kan være fra deres egen hverdag, fra film og andre historier, de 
har læst eller hørt. Når Hanne Kvist bruger sirener i Supertanker, kan man 
se, at hun har ladet sig inspirere af den græske mytologi, hvor Odysseus på 
en af sine rejser møder sirenerne. Vi taler om intertekstualitet. 

Læs uddraget fra Den berømte Odysseus på næste side, og sammenlign i 
klassen med sirenerne fra Supertanker.

Det undrer mig, at de kan springe i vandet ude
n at drukne ... Handler 	om	~	drejer 	s ig	om	
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Sammenlign teksterne [34]
Eleverne informeres allerede, inden de læser uddraget fra Den berømte 
Odysseus, om det intertekstuelle, så opgave 15 bør føre direkte over i 
opgave 16, hvor eleverne selv foretager en egentlig sammenligning. 
Opgaven kan løses på en meget overskuelig måde, ved at eleverne fører 
deres iagttagelser ind i et Venn-diagram og bruger det som afsæt, når de i 
klassen diskuterer forskelle og ligheder.

Hvis eleverne kender Ronja Røverdatter, kan der også trækkes inter-
tekstuelle referencer til denne tekst, hvor Ronja lader sig udfordre og 
lokke af de forskellige væsener. Længslen efter en anden og mere tillok-
kende verden går igen. Måske kender eleverne selv flere eksempler fra 
bøger, film og computerspil

Replikker – Træningshæftet
Novellen har en del direkte tale, og i denne opgave ønsker vi at gøre 
eleverne opmærksomme på, hvilken betydning den direkte tale kan have 
for vores oplevelse af teksten. Stadig på 6. klassetrin kan vi møde mange 
elevtekster, hvor eleverne ikke formår at variere deres skriftlige fremstil-
ling, så de veksler mellem at referere dialogen eller at skrive den i enten 
indirekte tale eller direkte tale.

Når dialogen skrives i direkte tale, føler vi os som læsere tæt på begi-
venhederne, men hvis der er for meget direkte tale, kan teksten blive for 
omstændelig, og vi mister engagementet. 

Lad eleverne læse deres nye forslag op i klassen, så de alle kan for-
nemme forskellene på de forskellige måder at skrive på. 

Fik talt om [34]
Vi har vagt at lade eleverne trække intertekstuelle referencer fra jeg-
fortælleren til Pippi-figuren. Måske kan de se ligheder i begge pigers 
selvstændighed, deres handlekraft og deres omsorg for deres nærmeste. 
Men måske kan det virke for søgt for nogle elever, og de må da selvfølge-
lig have lov til at argumentere imod.

Flere fantastiske fortællinger – en læsefestival
Som altid vil vi i d’dansk gerne henlede både elevers og læreres 
opmærksomhed på, at ingen elever bliver dygtige læsere af udelukkende 
at læse tekster i Fællesbogen. Eleverne må læse meget selvstændig læs-
ning, og de må læse på eget læsetekniske niveau. På side 34 foreslår vi, at 
klassen giver sig i lag med selvstændigt at læse i den fantastiske genre. 
En genre, som ofte har kunnet engagere og få elever til at øge deres 
selvstændige læsning. Det er en genre, mange elever også kender fra 
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16

17

18

Sammenlign	teksterne
Diskuter i gruppen og i klassen på hvilke måder, teksterne ligner hinan-
den, og på hvilken måde Hanne Kvist har brugt myten om Odysseus 
anderledes i sin fortælling.

Fik	I	talt	om	
• hvordan jegfortælleren i Supertanker kan minde om Pippi Langstrømpe?

Flere	fantastiske	fortællinger	–	en	læsefestival
Som I ved, er det vigtigt at læse meget for at træne sin læsning og blive en 
rigtig god læser.
I kan i en periode i klassen lave en læsefestival, hvor I alle vælger at læse 
fantastiske fortællinger eller fantasy.
Gå på biblioteket, og find fantastiske bøger til jeres frilæsning. I kan finde 
inspiration i bogtitlerne her på siden, og I kan skrive Læseblog undervejs. 
Når I har læst en bog, skriver I en vurdering på bloggen, så resten af klassen 
kan få lyst til at læse de gode bøger.

Når du læser mange bøger 
• får du viden om verden
• får du mulighed for at leve dig ind i andres tanker og følelser
• får du oplevelser, du måske ikke ellers ville få
• ”møder” du andre, der har det som dig
• bliver du mere livsklog
• lærer du dig selv bedre at kende.

LÆSEFESTIVAL	I 	KLASSEN
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Replikker
I Supertanker bruger Hanne Kvist mange replikker, altså meget direkte tale. Se to	og	to på 
tekstuddraget, og omskriv, så der ikke er direkte tale. I kan vælge at referere teksten, eller I 
kan vælge at skrive om til indirekte tale. Hvilken virkning har det på vores oplevelse af 
teksten, at Hanne Kvist bruger så mange replikker? Debatter i klassen. 

Jeg tænker mig om. Så går jeg ned og banker på til maskinrummet. Gokke 
lukker op.
 – Hør, der er noget helt sindssygt, Max er sprunget over bord, og far vil ikke 
vende om og finde ham, og vi sejler i ring.
 – Aha! Siger Gokke. – Og hvad har det med mig at gøre?
 – Ja, du ved, ligesom da du sejlede på Biscayen, og der kom de her damer og 
hentede kaptajnen, jeg tror de har hentet Max.
 – Men vi har stadig vores kaptajn, siger Gokke.
 – Du er nødt til at hjælpe, råber jeg – jeg aner ikke hvad jeg skal gøre.
 – Der er ikke noget at gøre. Vi kan bare håbe at kaptajnen er klog nok til at 
putte vat i ørerne og blive ved sit skib, siger Gokke.

Repl ikker 	skaber 	 	og	 	 i 	 teksten
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computerspil, og det er vigtigt at påpege, at det med bøger og spil aldrig 
skal være et enten eller, men meget gerne et både og.

For at udvide elevernes læsning har vi erfaring med, at det i perioder er 
en god ide at gøre en ekstra ”kampagneindsats”. Nu er det ikke ”bare” 
den sædvanlige frilæsningstræning, men nu sættes alle sejl, og vi har 
i klassen eksempelvis samme tema, samme genre eller måske samme 
forfatter i en kortere eller længere periode. Og så inspirerer vi hinanden 
med oplæg og anbefalinger. 

Samtidig med opfordringer til at huske egen frilæsning har vi valgt 
endnu en gang i en faktaboks at informere om mange af læsningens 
positive sider. Det er vigtigt, at eleverne ved, hvorfor de læser, og også 
hvilket udbytte de kan få af den investering, de gør, når de fordyber sig i 
en tekst.

Når du læser mange bøger 
• får du viden om verden
• får du mulighed for at leve dig ind i andres tanker og følelser
• får du oplevelser, du måske ikke ellers ville få
• ”møder” du andre, der har det som dig
• bliver du mere livsklog
• lærer du dig selv bedre at kende.
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Bare en hund

Bare en hund [35-41]

Bent Hallers novelle Bare en hund kredser som de foregående to tekster 
i dette afsnit om relationerne mellem børn og forældre – om børn, der 
ikke bliver set og anerkendt. Jonatans forældre har købt en hund til 
15.000 kroner, og gennem en 3. personsfortæller, hvor Jonatan er per-
sonalfortæller, indvies vi som læsere i hele familiens tanker, følelser og 
handlinger omkring den kostbare hund Saffo.

Forældrene er ekstremt fokuserede på hunden, som er omdrejnings-
punkt for alt, hvad der foregår i familien – ned til mindste detalje. Intet 
over eller ved siden af hunden. Dette får katastrofale konsekvenser for 
Saffo, og formodentlig også for resten af familien.

Værd at tænke over, inden i læser [35]
Eleverne kender sandsynligvis den gængse talemåde Hunden er men-
neskets bedste ven. Da vi i Bare en hund oplever, at hunden ikke bare er en 
god ven i familien, men for forældrene et vigtigere element i familien 
end sønnen Jonatan, har vi valgt at sætte eleverne til at diskutere deres 
egne erfaringer med hunde, hvilket jo sikkert er ensbetydende med egne 
erfaringer, hvor hunden er som kæledyr i familierne.

Eleverne skal også forholde sig til titlen, og det er som altid desuden 
hensigtsmæssigt at bladre teksten igennem og gøre sig overvejelser over 
illustrationerne, når man prøver at etablere og aktualisere sin forfor-
ståelse. Illustrationerne taler her netop imod ordet bare i titlen. Her er 
en hund, der ikke bare er en hund, men en hund der nok så dekadent 
får smurt sine negle med neglelak, og en anden hund, der enten kan 
betragtes som på en piedestal eller måske er i gang med at gøre kunst-
ner. Som opmærksom iagttager har man nu mulighed for at være på 
vagt over for titlens ”bare ”.

Den sidste del af forforståelsesopgaven handler om ord og begreber. Det 
er altid vigtigt at udvide elevernes ordforråd, og vi ved, at eleverne bedst 
lærer ord gennem konteksten. Nogle ord er det dog nødvendigt at have et 
vist kendskab til inden læsningen af en tekst for ikke at afbryde oplæsnin-
gen for mange gange. Se om ordskemaer i næste opgave.

Bliv sprogklog – Træningshæftet
En af forudsætningerne for at eleverne kan forstå en tekst på flere planer, er, 
at de har et stort og varieret ordforråd. Eleverne skal gennem hele skolefor-
løbet lære nye ord og vendinger, og for at få udvidet deres aktive ordforråd 
er det nødvendigt, at ordene bliver brugt (når det er muligt) – enten i tale 
eller på skrift. Og gentagelser er en nødvendighed.	 Hvad	tænker	du?	 11

aristokratisk, fyrstelig, 
gement, resolut, redigere, 
gadekryds, overspændt, 
skovflåt, emsig, svelle

Bare en hund
Bliv	sprogklog
Udfyld et lær nye ord-skema, og få hjælp til ord, du ikke kender. Husk at bruge ordene, 
når du taler og skriver. På den måde får du udvidet dit ordforråd.

Fortællersynsvinkel
Find to	og	to citater i teksten, der viser, at vi oplever Bare en hund fra Jonatans synsvinkel.

Tæt	på	personerne
Hvad får vi at vide om hunden, og hvad mener  
og tænker de forskellige personer om hunden?  
Arbejd sammen to	og	to.

Det var helt utroligt, at han 
havde fået lov til at gå alene 
med Saffo.

Jonatans
synsvinkel

Ord
Jeg tror, 
det betyder

Det betyder

...

...

Hvad får vi at vide 
om hunden? 

Hvad tænker mor og 
far om hunden? 

Hvad tænker farmor 
om hunden? 

Hvad tænker I om 
hunden?
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Repl ikker 	skaber 	 	og	 	 i 	 teksten Arbejd	med	synsvinkel 	og	nuancer	 i 	 teksten
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19 Værd	at	tænke	over,	inden	I	læser
Man siger, at hunden er menneskets bedste ven. Hvad er jeres erfaring med 
forholdet mellem mennesker og hunde? Diskuter i klassen.

Hvilke forventninger har I til handlingen i en novelle med titlen Bare en hund?

Inden I læser novellen, skal I tale om betydningen  
af ordene aristokratisk, fyrstelig og gadekryds. 
Sæt ordene ind i ordskemaer.

Bare en hund
Bent Haller

Jonatan havde endelig fået lov til at gå tur med Saffo. Normalt var det 
mor, der luftede hende, eller far. De var meget stolte af den hund, det 
var nemlig ikke nogen almindelig hund. Det var en meget fin hund 
med stamtavle og sølvhalsbånd. Den havde kostet en lille formue. Når 
Jonatan plagede for at få lov til at gå en tur med Saffo, sagde far altid:  
– Ikke endnu, Jonatan.
 – Nej, vi må vente, til Saffo bli’r lidt større, sagde mor, så skal du nok 
få lov. Der kan ske så meget. Tænk, hvis Saffo løber fra dig, ud foran en 
bil. Eller der kan komme en stor hund.
 Saffo var så lille og nuttet og ekstremt sød. Mor fik blanke øjne, når 
hun sad med den på skødet. Hvis hun sad for længe og kælede med 
den, protesterede far. Han ville også sidde med Saffo på skødet, klø den 
bag øret og ae dens bløde pels.
 – Forsigtig, sagde de i munden på hinanden, når Jonatan ville klappe 
Saffo.
 Saffo elskede frikadeller, i modsætning til Jonatan der hurtigt blev 
træt af disse svampede kødboller, som ikke smagte af noget, for nu fik 
de frikadeller næsten hver dag. Saffo var nemlig utrolig forkælet, mor 
og far indrømmede det selv. En dag da Jonatan endelig fik lov til at 
bestemme menuen og valgte bøf med pastaskruer, nægtede Saffo at 
spise. Derfor måtte mor i gang med at stege frikadeller.

Men nu havde Jonatan altså fået lov til at gå en tur med Saffo. Det var 
han glad for.

LÆSEFESTIVAL	I 	KLASSEN

detalje, 
se side 39

Ord
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Opgavetypen Bliv sprogklog er tilbagevendende i d’dansk. I 6. klasse har 
vi ved tekster med mange ikke-dagligdags ord og begreber valgt i Træ-
ningshæftet at sætte en del af tekstens ord i en farvet boble. Det er altid 
en overvejelse værd, hvornår klassen skal arbejde med tekstens ord – før, 
under eller efter læsningen? Det er ikke et enten eller, men variation 
er nødvendig. Vi skal dog som lærere også være opmærksomme på, at 
elever har svært ved at lære ord, der er taget ud af en sammenhængende 
mening. Det er op til klassen selv at hente lær nye ord-skemaet på nettet, 
som kopi her fra lærervejledningen eller i undervisningen selv at lade 
eleverne skrive i kladdehæftet.

Som nævnt i det generelle afsnit bør det være en del af klassens sprog-
lige rutine at arbejde med lær nye ord-skemaet, og også mere indgående at 
analysere udvalgte ord ved at udfylde fx ordskemaer. Her ser man nær-
mere på ordets opbygning, hvilken ordklasse det tilhører, finder synony-
mer til ordet og taler om i hvilken sammenhæng, det kan bruges. På den 
måde sættes fokus på sprogarbejde, og eleverne bliver mere opmærk-
somme sprogbrugere.

Hvad tænker I? [40]
Det er elevernes umiddelbare oplevelser, der kommer på banen i denne 
gruppeopgave, hvor eleverne på skift siger en sætning om det, de har 
lagt særligt mærke til i novellen. Inden eleverne arbejder sig dybere 
ned i teksten, er det vigtigt, at de selv involverer sig og reflekterer over 
det læste ud fra deres umiddelbare forståelse. Det gør de ved at blive 
ekstra opmærksomme på de steder i fortællingen, som de selv har lagt 
mest mærke til. Gennem opgaven får eleverne hver især sat ord på deres 
læsninger, og de får tillige et overblik over novellen. Det er usandsynligt, 
at alle har lagt mærke til det samme, og da grupperne skal fortsætte, til 
ingen har mere at sige, kommer de vidt omkring i teksten. 

Få styr på handlingen [40] 
Eleverne fortsætter deres tankerække fra opgave 20 og vælger hver især 
netop det sted i novellen, der har gjort størst indtryk på dem. Gennem 
oplæsningerne i klassen hører eleverne, hvor kammeraterne har haft 
deres opmærksomhed, og det giver en ekstra dimension og forhåbentlig 
en større mulighed for flere detaljer og variation i det videre arbejde.

Efter at eleverne på skift har læst de korte tekstuddrag op i klassen, læg-
ger vi op til to danskfaglige aktiviteter: hvor er novellens vendepunkt og 
klimaks, og hvordan slutter denne tekst? Første halvdel af opgaven byg-
ger på elevernes umiddelbare indtryk, men i anden halvdel af opgaven 
arbejder de med tekstens komposition og må argumentere for deres 
svar med eksempler fra teksten. Og så må de selvfølgelig sammenholde 
tekstens udsagn med deres viden og deres egne erfaringer. 

40	 Hvad	tænker	du?

20

21

22

Hvad	tænker	I?
Hvad lagde I særligt mærke til i novellen? Sig på skift sætninger i gruppen, 
og bliv ved så længe, der er nogen, der har noget på hjerte. Begynd sådan: 
Jeg lagde mærke til …

Få	styr	på	handlingen
Vælg hver	for	sig det sted i novellen, der har gjort størst indtryk på dig.
Tag en runde i klassen, hvor I læser de vigtige steder op og begrunder 
jeres valg.
Kan I blive enige om novellens vendepunkt og klimaks?

Hvordan ender historien? Diskuter i klassen.

Fortællersynsvinkel
Novellen fortælles af en 3.personsfortæller, og I har nok lagt mærke til, at vi 
hele tiden oplever handlingen set fra Jonatans synsvinkel. Find to	og	to 
citater fra teksten, der viser det. Noter i træningshæftet.
Sammenlign jeres citater i gruppen. Tal i klassen om, hvad synsvinklen 
betyder for vores oplevelse af novellen. Hvem holder vi med?

vendepunkt

højdepunkt / klimaks

slutningbegyndelse

Jonatans
synsvinkel

Få	styr 	på	handl ingen	med	berettermodel len

detalje, 
se side 37
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Fortællersynsvinkel [40]
Det er af stor vigtighed for vores fortolkning af en tekst, at vi kan 
gennemskue fortællerforholdene. Vi har valgt at fortælle eleverne om 
fortællersynsvinklen i teksten, men eleverne må ved genlæsning af 
novellen finde citater fra teksten, der underbygger postulatet. Citaterne 
noteres i tankekortet i Træningshæftet, og det er den efterfølgende sam-
menligning og debat i klassen, der kan give en dybere forståelse af, 
hvordan vores indtryk og holdning til en tekst påvirkes af fortællersyns-
vinklen.

Her oplever eleverne, at de som Jonatan tager stor afstand fra forældre-
nes store fokus på Saffo – og på deres tilsidesættelse af Jonatan. Nogle 
elever kan måske gennemskue, at det ikke er sikkert, at Jonatan er en 
helt troværdig fortæller, fx: ”Jeg er ikke spor misundelig …”. Som lærer 
må man i forhold til sin klasse afgøre, om man vil stille spørgsmålet: Er 
Jonatan en troværdig fortæller? 

Tæt på personerne [41]
Eleverne skal endnu engang ned i teksten for at finde informationer. De 
kan uddrage de fleste informationer ved læsning direkte på linjen, og 
informationerne skrives i kolonneskemaet i Træningshæftet, og er senere i 
opgave 24 baggrund for, at eleverne ved infererende læsning kan gen-
nemskue, hvad Jonatan egentlig føler og tænker. 

I denne opgave skal eleverne selv give udtryk for deres tanker om hun-
den, og her påvirkes de selvfølgelig af, at de også læser mellem linjerne 
og forstår Jonatans situation. Ved den fælles samtale i klassen er det igen 
vigtigt at pointere, at eleverne skal argumentere for deres holdninger, så 
de vænner sig til, at ”Jeg synes …” ikke kan stå alene, men må følges af et 
”fordi ...” eller et ”på grund af …”. 

Læs mellem linjerne – Træningshæftet
Øvelsen i Træningshæftet er ikke ligetil. Det giver formodentlig ikke pro-
blemer for eleverne at udlede, at Jonatan også vil nyde godt af, at Saffo 
får slik – her vil forældrene ikke forfordele Jonatan. Men det er straks en 
sværere opgave selv at finde de tekstuddrag, hvor betydningen ikke står 
direkte udtrykt i teksten.

Eksempler på andre uddrag, hvor læseren selv skal uddrage mening:
a. ”Jonatan var jo på fritidshjem, men mor og far var altså ikke meget 

for, at Saffo skulle på hundefritidshjem.”
b. ”En gang imellem tog hun den op og kyssede den på snuden. Så kig-

gede Jonatan den anden vej.”
c. ”Da hun blev lidt større, fik han naturligvis lov til at kæle med hende. 

Men kun når mor og far var til stede.”12	 Hvad	tænker	du?

Læs	mellem	linjerne
I Bare en hund er vi nødt til at læse mellem linjerne for at forstå, hvad der egentlig er på 
spil. Det står altså indirekte i teksten. Læs det næste eksempel fra teksten i gruppen, 
og diskuter og skriv, hvad vi indirekte får at vide.

Find i hver gruppe mindst to eksempler mere. Noter, og fremlæg i klassen.

Tættere	på	Jonatan	–	isbjerget
Hvilke følelser gemmer Jonatan under overfladen? 

Vær læsedetektiver, læs mellem linjerne,  
og noter to	og	to i isbjerget.

Saffo måtte ikke få rigtigt slik, kun hundeslik, men det ville hun ikke have. 
Derfor endte det alligevel med, at hun fik lørdagsslik. Det var Jonatan glad for.

Fra s
ide 41 

Læs	mel lem	l injerne	–	 forstå 	 teksten	bedre

	 Hvad	tænker	du?	 11

aristokratisk, fyrstelig, 
gement, resolut, redigere, 
gadekryds, overspændt, 
skovflåt, emsig, svelle

Bare en hund
Bliv	sprogklog
Udfyld et lær nye ord-skema, og få hjælp til ord, du ikke kender. Husk at bruge ordene, 
når du taler og skriver. På den måde får du udvidet dit ordforråd.

Fortællersynsvinkel
Find to	og	to citater i teksten, der viser, at vi oplever Bare en hund fra Jonatans synsvinkel.

Tæt	på	personerne
Hvad får vi at vide om hunden, og hvad mener  
og tænker de forskellige personer om hunden?  
Arbejd sammen to	og	to.

Det var helt utroligt, at han 
havde fået lov til at gå alene 
med Saffo.

Jonatans
synsvinkel

Ord
Jeg tror, 
det betyder

Det betyder

...

...

Hvad får vi at vide 
om hunden? 

Hvad tænker mor og 
far om hunden? 

Hvad tænker farmor 
om hunden? 

Hvad tænker I om 
hunden?

Fra s
ide 40 

Fra s
ide 41 

Repl ikker 	skaber 	 	og	 	 i 	 teksten Arbejd	med	synsvinkel 	og	nuancer	 i 	 teksten
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Tættere på Jonatan [41]
Vi har valgt at lade isbjerget symbolisere de følelser, et menneske rum-
mer – både de følelser man viser, og de følelser man gemmer. 

I Jonatan ophobes følelserne af jalousi og uretfærdighed, når han ikke 
ses og anerkendes af sine forældre, og til sidst bliver ophobningen af 
følelser så voldsom, at isbjerget tipper. Følelsen af at blive tilsidesat er 
ubærlig, og vreden vendes nu ikke indad, men udad.

Da farmor siger: ”Det er bare en hund”, sætter hun ord på Jonatans for-
trængte følelser. Hun sætter tingene i perspektiv og anerkender således 
det, Jonatan i virkeligheden føler.

Det er de følelser, eleverne skal sætte ord på i opgaven. Det kunne fx 
være jalousi, vrede, tristhed, hævntørst, svigt og uretfærdighed.

Slutningen [41]
Eleverne har allerede en gang forholdt sig til slutningen – i opgave 21. 
Har de, efter at de nu har arbejdet mere med novellen, stadig samme 
holdning?

Når eleverne digter med og forestiller sig, hvad der videre sker med 
Jonatan, er det ikke en opgave, hvor alle gæt er gyldige. Eleverne skal 
netop ikke gætte spontant, men de må tage afsæt i de spor, de har fra 
teksten, når de giver deres bud på, hvad der videre sker.

At skjule sine følelser [41]
Opgaven er ganske personlig, og måske er den for privat for visse elever. 
Lad eleverne tale sammen i grupperne, inden de skriver deres tekst på 
bloggen. Det giver mulighed for bedre tekster, når eleverne først mundt-
ligt har fået sat ord på deres tanker, og når de i fællesskab har kunnet 
associere over hinandens udsagn. Måske kan de tale om eksempler, hvor 
nogen har oplevet noget pinligt eller noget flovt.

Det er intentionen, at eleverne på bloggen går i dialog med hinanden 
om teksterne, og med sådanne tekster af personlig karakter er det vigtigt 
som lærer at kende sine elever og igen repetere regler og moral omkring 
kommentarer på bloggen. 
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Sammensatte ord – Træningshæftet
De to følgende opgaver i Træningshæftet har til formål igen at give 
eleverne viden og bevidsthed om, hvilken betydning den sproglige 
variation har for vores oplevelse af teksterne. Eleverne arbejder med de 
sammensatte ords betydning for tekstens detaljeringsgrad og for den 
præcision, vi vælger at udtrykke os med. En præcision og detaljerings-
grad, der også har betydning for, hvor eksakt og detaljeret vi danner de 
indre billeder af det, vi læser.

I Bent Hallers tekst møder vi både de gængse sammensatte ord, fx 
stamtavle, pibekoncert, gadekryds mm, og dem er der mange af, men 
vi møder også enkelte mere specielle – (og måske Haller-ord) fx hun-
dekunstnerlegetøj og pyldrehund. Inden eleverne giver sig i kast med 
opgaven, er det værd at tale om, at ord med præ- og suffikser ikke er 
sammensatte ord, i teksten fx utrolig og forkælet.

I sidste del af opgaven bør eleverne blive bevidste om, at når de danner 
sammensatte ord, er det altid sidste del af ordet, der har grundbetydnin-
gen. Første del af ordet detaljerer og nuancerer. Man kan sætte forskel-
lige ord foran ordet stol og få sammensatte ord, der alle fortæller om en 
eller anden form for en stol. Hvis de satte ordet stol forrest, var vi ovre i 
en anden kategori eksempelvis ben, hvis der står stoleben.

Leg med ord – Træningshæftet
Opgaven er en direkte fortsættelse af den foregående opgave, men her er 
det egentlig ordleg, der er på programmet. Eleverne eksperimenterer og 
leger med sproget.

Lyst til mere? [41]
Se den svenske kortfilm Kärleksbarn, der kan fungere som tematisk 
parallel til Bare en hund. Filmen findes på dvd’en Filmskole 2010, og der er 
gratis undervisningsmateriale til filmen på alinea.dk.

En lallende nar  [42-49]

Eiler Jensen skriver om Anita Krumbachs novelle En lallende nar, se 
næste side.

	 Hvad	tænker	du?	 13

Sammensatte	ord
Når vi bruger sammensatte ord, bliver sproget mere detaljeret og præcist. Vi får også 
lettere ved at danne indre billeder, når teksten indeholder sammensatte ord. Bent 
Haller skriver fx sølvhalsbånd i stedet for halsbånd og gummignaveben i stedet for ben. 
Vær læsedetektiver to	og	to, og gå på jagt i teksten efter flere sammensatte ord. 

Se to	og	to på de næste ord. Præciser betydningen af dem ved at lave dem om til 
sammensatte ord. Husk, at ordet skal stå til sidst for at bibeholde den oprindelige 
betydning.

skab egetræsskab, køkkenskab, klædeskab, 

stol

kæde

dåse 

løb

kiste

bog

ur

Sammensatte	ord	gør	sproget	detal jeret	og	præcist

14	 Hvad	tænker	du?

Leg	med	ord
Leg i gruppen med ordet tøj, og lav sammensatte ord. 
Tøj kan både være første del og sidste del af ordet.

Lav selv ordleg med andre ord. Prøv sammensatte ord med tre ord, som fx gummignaveben.

En lallende nar
Bliv	sprogklog
Udfyld et lær nye ord-skema, og få hjælp til ord, du ikke forstår. 
Husk at bruge ordene, når du taler og skriver. På den måde får 
du udvidet dit ordforråd.

blyindfattede ruder, 
pokerfjæs, havblik, råd, 
ribber op i, en snip

Stop	og	tænk
Mens I læser, skal I 
bruge læsestrategien 
stop og tænk. Stop	og	tænk

Ord
Jeg tror, 
det betyder

Det betyder

...

...

Leg	med	ord	–	sæt	ordene	sammen	–	 lav	 lange	ord
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Asgers far er lige død, og novellens fortalte tid 
handler om selve begravelsen med indskud af 
flash backs. Jeg-fortælleren er en slags iagttager 
af hele sceneriet. Det, der foregår i kirken og det, 
der foregår ved begravelseskaffen efterfølgende. 
Og fokus er især møntet på vennen Asger. Dette 
livstykke, som nu er blevet alene med sin mor. 
Sagen er, at faderen, Henrik, har begået selvmord. 
Han har druknet sig ude på søen. Det ubegribelige 
er imidlertid, at jeg-fortælleren aldrig har tænkt på 
Henrik som andet end et morsomt og optimistisk 
menneske: For Henrik var 10 gange sjovere end min 
mor og far til sammen. End hele min familie ganget 
med en milliard. 

Og samme morsomme tilgang til livet synes Asger 
at have arvet. Han kan finde en kvik bemærkning 
til enhver situation – men i et glimt ser jeg-for-
tælleren ham, sådan som faderen Henrik må have 
været: tungsindig. 

Så det er et af scenarierne i novellen: Kan man 
på den ene side være klassens morsomme dreng, 
der kan få alle til at vride sig af grin – og så til-
lige tungsindig? Måske endda så meget, at man 
kunne finde på at tage livet af sig? Sådan har 
jeg-fortælleren det ikke. Han på sin side synes kun, 
han har den ene side – nemlig den, der kan være 
med på den værste, når Asger ruller sig ud – men 
som alligevel i sig har en frygt for at komme til at 
tage sig tosset ud, at komme til at ligne en lallende 
nar (udtrykket forekommer hele to gange i den 
korte novelle). Og det er netop, hvad der sker. Da 
servitricen, Anette med de store bryster, kommer 
hen til deres bord, udbryder jeg-fortælleren: Må 

han ikke se dine patter, hans far er lige død? … Så 
kommer onklen til og siger, at familien gerne vil 
være alene – og han løber ned til søen, der ikke har 
en død overflade, der er havblik, som da Henrik 
begik selvmord, men har levende, dansende riflede 
krapbølger. Og han føler sig som: en lallende nar. 
Han har svigtet sin ven …

Dertil kommer så alle de små flash backs, som er 
med til at understrege hovedlinjerne i fortællingen. 

Og endelig er der sproget. Sammenlign det med 
sproget i Et mærkeligt skib, (som eleverne arbejder 
med i næste afsnit) føl det stramme greb, Anita 
Krumbach har om det. Fx scenen, hvor Henriks 
bror Lasse rejser sig og holder tale. Der står: Hen-
riks bror Lasse har røde øjne. Han har rejst sig og taler 
om Henrik. Hans ene hånd griber om stolens ryglæn. 
Griber og slipper. 

Han taler om Anne-Britt. Om Asger og Esben. Rundt 
om i salen finder folk lommetørklæderne frem. 

Der står ikke noget om, hvordan Lasse har det – 
men der står noget om hans øjne – og der står 
noget om den måde, han holder om stolens ryglæn 
på. Vi behøver ikke mere. Der står heller ikke noget 
om, hvordan tilhørerne reagerer på hans ord – der 
står bare, at lommetørklæderne kommer frem, og 
vi behøver ikke mere. Vi forstår så rigeligt.

Et øjeblik er vi hænder der knuger
Af Eiler Jensen
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Værd at tænke over, inden I læser [42]
Novellens titel er også novellens sidste ord, og én gang undervejs i 
novellen bruges ordene i en sammenligning. For at give eleverne mulig-
hed for at trække på deres egen viden og erfaringer, når de læser teksten, 
sætter vi i forforståelsesopgaven netop spot på disse ord, og eleverne 
associerer sammen i forhold til ordsammensætningen. De har ingen 
reel mulighed for at vide eller gætte sig til, hvad novellen drejer sig om 
inden læsningen, men ved at associere og ved at reflektere over titel og 
selvfølgelig bladre igennem og studere illustrationerne, har eleverne 
mulighed for at spidse deres forventninger til teksten, og de får rig 
mulighed for at være aktive læsere, da de gennem opgaven er hjulpet ind 
i teksten.

Ordet tungsind har en helt central betydning i teksten, og derfor er 
det vigtigt, at eleverne er bekendt med ordets grundbetydning. Når de 
møder ordet i konteksten, vil de have en chance for at forstå dybden i 
teksten. Andre vigtige ord fra teksten arbejder eleverne med i lær nye ord-
skemaet, se Træningshæftet side 14. Afgør som lærer, inden I læser teksten, 
hvilke ord dine elever skal arbejde med inden læsning, og hvilke der kan 
vente, til eleverne møder dem i novellen.

Også ved læsning af denne novelle opfordrer vi – for at skabe aktive og 
engagerede læsere – til at elverne bruger stop og tænk-strategien.

Hvad synes du? [47]
Den indledende opgave er som ved de tre foregående tekster en opgave, 
hvor eleverne ud fra deres umiddelbare oplevelse og forståelse arbejder 
sig ind i teksten. Når de hver især skal finde tre for dem vigtige steder, 
fordrer det, at eleverne igen skimmer teksten. Ved sammen med grup-
pen at have gennemgået de enkelte tekststeder og ved derefter at frem-
lægge og diskutere gruppens valg i klassen, er eleverne allerede godt i 
gang med at arbejde sig ind i novellen og forholde sig til tekstens pro-
blemfelter. Denne begyndende fortolkning sker på elevernes præmisser, 
og de gør det på baggrund af deres viden om tekster og ord, deres viden 
om verden og deres holdninger og erfaringer med de problemstillinger, 
teksten rejser. I de følgende opgaver analyserer de sig via danskfagligt 
arbejde dybere ned i teksten, og de får deres første indtryk be- eller 
afkræftet. Eller måske bare nuanceret. 

Få styr på teksten – komposition [47]
Læseforskningen viser, at gensidig undervisning har en positiv effekt 
på elevernes læseforståelse. Eleverne arbejder i opgave 30 sammen om 
en genlæsning, hvor de, som de har prøvet på tidligere klassetrin, har 
forskellige arbejdsroller. Målet er at afdække tekstens komposition. Det 
er en udfordrende opgave, fordi teksten ikke er kronologisk fremad-

42	 Hvad	tænker	du?

En lallende nar
Anita Krumbach

Præsten peger den hvide fjernbetjening mod kirkens blyindfattede ruder. 
Tommelfingeren er hvid mod knappen. Han gør et kast med armen 
mens han trykker en gang til. Som om han vil kaste signalet helt op til de 
tavse klokker i kirketårnet. Asger vender sig halvt mod mig. Hvisker.
 – Gud er løbet tør for batteri.
 Toppen af et fnis sprutter ud af min mund. Et lysglimt i kirkerummet 
der er sort af sorg. Et splitsekund er jeg i Asgerworld. Så kimer klokkerne. 
Banker dybe klange gennem rummet. Runger i mine knogler.
 Asger rejser sig. Runder lidt i ryggen under den mørke jakke. Han 
stiller sig forrest på venstre side af kisten. Skæver over skulderen til 
Esben. Til de store fætre. Onklerne. Så løfter de forsigtigt den hvide 
kiste og følger langsomt efter mormoren og farmoren der har stukket 
armene ind under Anne-Britts albuer. Stop	og	tænk

Det er kun tre måneder siden vi holdt min konfirmation på Korporals-
gården. Med suppe, steg og is som man siger. 
 Asger sad ved siden af mig. Mellem min far og mig. Han skulle ikke 
konfirmeres i maj. Ikke når Henrik havde det så skidt. Senere måske.
Serveringsdamerne havde hvide skjorter og sorte nederdele på. Hende 
der hed Anette havde kæmpe bryster. Vi var nødt til at bestille sodavand 
hele tiden. Asger hostede i sit ærme da hun undrende serverede den 
sjette cola for os.
 – Det er indeklimaet!

Værd	at	tænke	over,	inden	I	læser
Se på titlen En lallende nar. Hvilke associationer får I, når I læser titlen? 
Tag en runde i gruppen, og hør hinandens associationer.
Tal også sammen om, hvilke forventninger I har  
til en novelle med denne titel.

I novellen møder vi ordet tungsind. Sæt ordet ind i et 
ordskema, og diskuter betydningen.

Mens I læser teksten, skal I bruge stop og tænk-strategien. 

Ord

28

Stop	og	tænk
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29

30

Hvad	synes	du?
Vælg hver	især tre vigtige steder i novellen, og diskuter jeres valg med 
gruppen. Bliv enige om de tre steder, I vil fremlægge og diskutere i 
klassen. 

Få	styr	på	teksten	–	komposition
For at forstå teksten skal I give hvert afsnit i novellen en overskrift. Gå 
sammen i gruppen om at læse teksten igen. I skal skiftes til at være den, 
der læser, den der refererer og den der laver en overskrift, der passer til 
indholdet. Den sidste skal skrive overskriften ind på gruppens handlingslinje.

Læg mærke til, at nogle afsnit er skrevet i nutid og andre i datid. I de afsnit, 
der er skrevet i datid, tænker hovedpersonen tilbage på episoder, der er 
foregået tidligere. Vi kalder det flashback. Bliv enige om, hvilke afsnit der er 
flashbacks, og giv dem en farve, så det tydeligt fremgår, hvornår jegfortæl-
leren tænker tilbage. Hæng de enkelte episoder på en tørresnor som på 
illustrationen.

Fremlæg i klassen, og diskuter, hvilken betydning det har for vores indtryk 
af hovedpersonerne, at forfatteren bruger flashback.

FLASH 
BACK

Flashback	–	når 	 tekstens	handl ing	spr inger	 t i lbage	 i 	 t id
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skridende. Eleverne må diskutere sig frem til, hvor de laver afsnitsover-
skrifter, for forfatterens markering med store mellemrum i teksten viser 
ikke detaljeret, hvor vi befinder os i tid. Jegfortælleren har flash back til 
forskellige erindringer. De er knyttet til hans venskab med Asger og til 
Asgers afdøde far. Overskrifterne skrives ind på handlingslinjer, som vi 
denne gang foreslår visualiseret via en ”tørresnor”. Det giver eleverne 
et meget konkret billede af kompositionen, og det abstrakte begreb kan 
blive lettere at forstå og forholde sig til.

Eleverne opdager sandsynligvis i den afsluttende samtale i klassen, at de 
blandt andet ved de mange flash back får tegnet et nuanceret billede af 
de to drenge, deres indbyrdes forhold og af jegfortællerens forhold til 
Asgers far. 

Når eleverne arbejder med opgaven, bruger de flere og forskellige 
læseforståelsesstrategier. De bruger en hukommelsesstrategi, når de i 
fællesskab refererer handlingen. At lave en overskrift er en uddybnings-
strategi, der både kræver overblik og forståelse, og når de finder en 
overskrift, fordrer det en forståelse og kan på den måde være en uddyb-
ningsstrategi. Handlingslinjer, der rent grafisk konkretiserer teksten og 
dens komposition, er en organiserings- eller struktureringsstrategi. 

Resume – Træningshæftet
At lave et resume kan selv for mange elever i 6. klasse være en vanske-
lig opgave. Efter opgave 30 i Fællesbogen er opgaven lettere, og inten-
tionen er, at eleverne skal blive bevidste om, at resumeet er kortere 
end referatet. For at give eleverne rammer for deres skrivning, er der i 
Træningshæftet angivet hvor mange linjer, vi mener, eleverne skal bruge 
på at resumere begyndelse, handling og slutning. Det er selvfølgelig en 
stærk begrænsning for eleverne, men det er for at lære de elever, der ofte 
skriver et resume som en genfortælling at begrænse sig. Omvendt at 
fortælle det de ordknappe elever, at noget skal der trods alt til, for at det 
kan kaldes et resume. At skrive et resume er en hukommelsesstrategi, og 
det at kunne gengive teksten er forudsætningen for at kunne forstå og 
fortolke på et dybere plan.

Tæt på hovedpersonerne [48]
Det er individuelt, hvordan vi oplever humor, så det er godt, hvis ele-
verne er i stand til at fortælle, hvorfor de mener, Asger har humor i de 
forskellige tekststykker. Parvis skimmer eleverne novellen, og når de 
møder steder, hvor Asger viser sin humor, noterer de det i tankekortet i 
Træningshæftet.

I det følgende tekstuddrag møder læseren gennem jegfortællerens 
refleksioner den ganske modsatte side af Asger. Ud over at tale om 
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Resume
Tag udgangspunkt i jeres fælles handlingslinje, og lav et resume af En lallende nar. 
Arbejd sammen to	og	to.

1. Skim begyndelsen. Hvad er det vigtigste? Skriv tre linjer. 

2. Skim handlingen. Hvad er det vigtigste? Skriv seks linjer.

3. Skim slutningen. Hvordan ender novellen? Skriv tre linjer.

4. Når I læser jeres tekst i sammenhæng, har I et resume.

Få	styr 	på	teksten	med	et	resume

31 Tæt	på	hovedpersonerne
Asger er ind imellem rap i replikken og finder på skøre ting.
Gå sammen to	og	to. Skim teksten, og find alle de steder, hvor Asger viser 
sin humor. Skriv i tankekortet i træningshæftet. 

Læs dette korte uddrag fra novellen i klassen: 

Jeg mærker en uro i maven. Tænker. At sådan kan Asger også 
være. Trist og bortvendt. At sådan har Asger altid været. En gang 
imellem. Som om en del af ham har adgang forbudt. Og jeg 
mærker rædslen sprælle kold i maven. For det ord har jeg aldrig 
før forbundet med Asger. Tungsind.

Tal sammen i klassen om, hvad uddraget fortæller om Asger.

Jegfortælleren og Asger har et tæt venskab. Hvor i novellen kan vi se det? 
Find eksempler, og diskuter i klassen.
Diskuter også, hvordan jegfortælleren opfører sig til begravelsen, og hvorfor 
novellen hedder En lallende nar.

Hvad	tænker	du	nu?
Skriv en log på bloggen om din oplevelse af 
og dine tanker om novellen.
Du kan fx komme ind på det at have en 
mørk og en lys side, at livet kan gøre ondt 
og betydningen af venskab.

Fik	I	talt	om
• de meget korte sætninger, og hvilken 

betydning de har for vores  oplevelse af 
teksten?

• hvad det vil sige at være i Asgerworld?
• hvad det vil sige at have situationsfor-

nemmelse?
• hvad det vil sige at have ondt i livet?

Asger viser 
sin humor

Som	om	en	del 	af 	ham	har	adgang	forbudt	

48

32

33
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Asgers lyse og mørke side, er det også vigtigt her igen at sætte fokus på 
ordet tungsind. I Træningshæftet kan eleverne fordybe sig yderligere i 
ordet og dets nuancer, når de finder synonymer og antonymer. 

Når eleverne skal finde eksempler i teksten, der viser jegfortællerens og 
Asgers nære venskab, må de nødvendigvis læse mellem linjerne, og de 
skal bruge deres erfaringer og deres viden om verden, som de sammen-
holder med den konkrete teksts udsagn. 

Som afslutning på opgaven vender eleverne tilbage til titlen, og diskus-
sionen i klassen drejer sig om at forklare og forstå – eller tage afstand 
fra – jegfortællerens adfærd til Henriks begravelse.

Hvad tænker du nu? [48]
Opgaven minder om den indledende opgave 29, Hvad synes du?, men 
efter at eleverne har arbejdet sig gennem teksten, er deres tekst til blog-
gen forhåbentlig mere nuanceret, og eleverne skal i denne tekst også 
perspektivere til de mere generelle problemstillinger i novellen.

Bliv sprogklog – hvilke ord? Træningshæftet
Eleverne trænes i at analysere de lange ordrækker og finde hvilke ord, 
der gemmer sig. Hvis det var ved den nationale prøve, eleverne fik 
denne opgave, skulle de kun sætte streg to steder og altså finde tre ord, 
men som opgaven er formuleret i Træningshæftet, er der i klassen også 
mulighed for at finde de mange små ord i hver bogstavrække. Tal måske 
med eleverne om forskellen på denne opgavetype og den, de senere 
møder ved prøven, så de ved, at det er vigtigt, at de læser opgaveformule-
ringen korrekt. 

Lær af forfatteren – showing – Træningshæftet
Selv om det ikke er første gang, at elever i 6. klasse møder begrebet  
showing, har vi valgt at forklare det i Træningshæftet. Når begrebet optræ-
der i litterære tekster, taler vi om showing og telling, men det er på sin 
vis det samme, eleverne oplever, når vi har fokus på læseforståelsen, 
hvor vi taler om, at udsagnene kan stå direkte i teksten, eller de kan stå 
indirekte, og at man derfor må læse i overført betydning eller mellem 
linjerne.

Nogle eksempler fra teksten:
”Asger hostede i sit ærme, da hun undrende serverede den sjette cola for 
os.”
”Henriks bror Lasse har røde øjne.”
”Hovedet er tungt på den knyttede hånd. ”
”Asger borer neglene ned i håndfladen.”	 Hvad	tænker	du?	 17

Lær	af	forfatteren	–	showing
Anita Krumbach vælger i sin novelle flere steder at bruge showing i stedet for telling. 
Det betyder, at hun viser os, hvordan personerne har det gennem det, de gør og siger. 
Hun fortæller ikke direkte, vi skal læse det indirekte. For eksempel skriver hun:
Mor lagde en arm omkring mig i stedet for at skrive: Mor trøstede mig.
Skim novellen, og find to	og	to eksempler på showing. Forklar i skemaet.

Showing Telling

Hun går med smældende skridt Hun er vred og fornærmet

Bliv inspireret af forfatterens brug af showing, og lav selv en kort tekst, hvor du bruger showing. 
I din tekst skal du udtrykke enten vrede, glæde eller sorg. Lær af hinanden, og læs teksterne op i gruppen. 

Showing	·	te l l in
g	·	showing	·	te l l ing	
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For nogle elever er det svært at uddrage betydningen, når forfatteren 
vælger at bruge showing, og for rigtig mange elever er det meget van-
skelig at benytte sig af dette fortællegreb, når de selv skriver tekster. Det 
opdager eleverne i sidste del af opgaven. Derfor er det vigtigt efterføl -
gende at læse op i klassen, så de lærer af hinandens gode eksempler.

Fik I talt om [48]
Spørgsmålene i opgavetypen Fik I talt om er som altid forskellige. Når 
man arbejder med de gode tekster, kan man finde rigtig mange og for-
skellige indfaldsvinkler til at fordybe sig i teksten. For ikke at overdænge 
eleverne med opgaver og på den måde kvæle den enkelte tekst, er der 
foretaget en prioritering i opgavevalget. Spørgsmålene i Fik I talt om er 
også interessante i forhold til teksten, men de er et tilbud og en remin-
der til læreren i den enkelte klasse – og sandsynligvis har klassen været 
omkring spørgsmålene i deres arbejde. 

Novelle – en genre [49]
Det er et mål, at eleverne bliver genrebevidste, da det både er en vigtig 
faktor i forhold til deres læseforståelse, og når de selv skal producere 
tekster. Det er dog også vigtigt, at eleverne lærer, at genrer ikke er sta-
tiske, men under konstant udvikling, og at nye sammenblandinger af 
genrerne hele tiden dukker op. I d’dansk 6. klasse vil der gennem bogen 
være opgaver, der sætter fokus på forskellige genrer – her i første afsnit 
er det novellen.

I faktaboksen repeteres de typiske genrekarakteristika, og det er dem, 
eleverne overordnet skal forholde sig til, når de forsøger at gennemgå 
bogens fire første tekster, og når de skriver deres overvejelser ind i 
kolonneskemaet i Træningshæftet. Opgaven kan let få karakter af formelt 
træningsarbejde, så det er vigtigt i klassesamtalen at drøfte, hvorfor vi 
kigger efter genretræk, og hvad vi kan bruge vores viden til i en læse- og 
skrivesituation. Samtidig er det også vigtigt at kunne klare disse for-
holdsvis formelle opgaver for at kunne bruge den viden, der oparbejdes. 

Eleverne kan sikkert hurtige blive enige om, at En lallende nar er en rea-
listisk novelle, og de har tidligere diskuteret realisme og det fantastiske 
element i de to første tekster, så spørgsmålet skal ses som en opsamling 
på arbejdet med de fire tekster.

Læs op [49]
Oplæsning har stor vægt i Fælles Mål 2009. Oplæsning er ikke som højt-
læsning en mekanisk gengivelse af læste ord, men en form for fortolk-
ning af det læste. Det er gennemgående i d’dansk, at eleverne opfordres 
til at træne deres oplæsning. En af forudsætningerne for en god oplæs-
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35

Novelle	–	en	genre
I har måske lagt mærke til, at de fire tekster, I har læst i kapitlet, er noveller. 
På hvilke måder passer de fire noveller til novellens træk? Tal sammen to	
og	to, og skriv i kolonneskemaet i træningshæftet.

Hvilke typer noveller er de enkelte noveller? Tal sammen i klassen. 

Læs	op
Som afslutning på kapitlet skal I øve oplæsning. Vælg hver	især en halv 
side i den novelle, I har syntes bedst om. 

Øv oplæsning, og læs op for hinanden i gruppen eller i klassen. Giv 
hinanden respons på oplæsningen. Tal i klassen om, hvilken novelle der var 
flest oplæsninger fra. Hvorfor mon?

Novelle
•	 en	kort	fortælling
•	 få	personer
•	 handlingen	foregår	over	kort	tid
•	 handlingen	er	enkel	-	ofte	én	episode
•	 denne	episode	påvirker	hovedpersonens	liv
•	 spændingen	stiger
•	 måske	en	overraskende	eller	åben	slutning.

Genretr
æk

Damen d
er 

elskede
 sin 

dreng

Superta
nker

Bare en
 hund

En lall
ende 

nar

En kort
 fortæl

ling

Få pers
oner

Handlin
gen for

egår ov
er 

kort ti
d

Handlin
gen er 

enkel –
 

ofte en
 episod

e

Denne e
pisode 

påvirke
r 

hovedpe
rsonens

 liv

Spændin
gen sti

ger

En over
raskend

e eller
 

åben sl
utning

Hvilken
 type n

ovelle 
er 

novelle
n?
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ning er, at eleverne har styr på teksten, og at de ved, hvad den drejer sig 
om. Det er tydeligt at høre, hvis børn læser uden at have forstået teksten. 
Læsningen vil da være uden indlevelse og engagement, og eleverne 
er ikke i stand til at læse med den rette betoning. Også forståelsen af 
tegnsætningens betydning er her kolossal vigtig. Disse forudsætninger 
skulle være til stede efter, at eleverne har arbejdet sig gennem teksterne, 
og da de selv i denne opgave kan vælge tekststykke.

Når eleverne giver hinanden respons på oplæsningen, skal de vide, hvad 
de skal respondere på. Er det intonationen, kropssproget, øjenkontak-
ten, stemmehøjden eller? Dette skal de vide inden, de giver respons.

At have en mening – Træningshæftet
Vi har tidligere pointeret, hvor vigtigt det er, at eleverne forstår det, de 
læser, og at de kan reflektere og tage stilling. Men det er ikke nok at 
kunne tage stilling og have en mening om et emne eller et tema, man 
skal kunne underbygge sine holdninger med argumenter. I Trænings-
hæftet læser eleverne Peters brevkassebrev, der slutter med spørgsmål, 
hvilket er typisk for genren. Peter skriver sit brev som en lang og fortlø-
bende fortælling i datid og slutter med sit egentlige ærinde: Han ønsker 
klasselæreren fyret – og hvad skal han så gøre?

Inden eleverne selv tager stilling, skal de have det narrative forløb på 
plads, og derfor skal de i stikordsform skrive, hvordan episoden udvik-
ler sig. Peters mening er meget tydelig, men når han skal begrunde sin 
mening, konkluderer han kun på episoden, at han har mistet al respekt. 
Undervejs i fortællingen kommer Peters mening til udtryk gennem hans 
ordvalg (mumlede, forhøre os, kiggede ondt og mistroisk). Det viser, hvad 
han har valgt at lægge vægt på, men vi har undervejs ingen mulighed for 
at vide, at hans hensigt er ønsket om fyring af klasselæreren.

Når eleverne skal give udtryk for deres mening, kan vi bede dem sige: 
”Jeg mener (synes), fordi … eller på grund af … …”, så de ikke udeluk-
kende kommer med påstande. 

Havgassens svar til Peter skal eleverne dissekere for at få et indblik i, 
hvordan hun bygger sit svar op. Hun stiller mange spørgsmål til Peters 
og hans kammeraters adfærd, hun sætter sig i lærerens sted, flytter 
fokus fra Peters spørgsmål ved at vende blikket 180 grader, og til sidst 
går hun direkte til angreb på elevernes adfærd. 

Tre hurtige – og din mening – Træningshæftet 
Opgaverne i Træningshæftet handler om at argumentere for sin mening, 
men det er ikke ”rene” argumenterende tekster, eleverne arbejder med 
i hæftet. Inden de giver sig i kast med Tre hurtige – og din mening kan det 
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Få	styr	på,	hvad	der	skete	i	skolen
Gå sammen to	og	to. Skriv på linjen, hvordan episoden med mønten udviklede sig.

Klassens time à mønt à 

Få styr på, hvad Peter mener om det, der skete. 
Hvad er Peters argumenter? Arbejd sammen to	og	to. Skim teksten, og understreg de steder, 
hvor Peter argumenterer for sin mening. Hvad mener du? Begrund din mening.

Låst inde af min klasselærer
Det startede med, at vi i 7. klasse skulle have ”klassens tid”, hvor vi plejer at 

spise kage og få nye pladser at sidde på. Men den dag havde vi en vikar. Midt i 

timen fløj der en mønt igennem luften og ramte vikaren i tindingen. Hun løb 

grædende ud af klassen og mumlede alt muligt om, at hun troede, at vi kunne 

lide hende. Cirka fem minutter efter stod hun oppe i klassen igen sammen med 

vores klasselærer. De begyndte at spørge, hvem det var, der kastede mønten, og 

trække os alle uden for døren en for en, for at forhøre os om, hvad vi vidste. Da 

jeg blev trukket ud, kiggede min klasselærer ondt og mistroisk på mig. Jeg 

kunne ikke svare på nogen af hendes spørgsmål, da jeg for det første var helt 

lammet over at blive forhørt af min klasselærer, og for det andet ikke så, hvem 

der kastede mønten. Men ingen sagde noget. Vores klasselærer og vikaren 

begyndte at skælde os alle sammen ud. Til sidst låste de alle dem, de mente 

vidste noget, inde i klasseværelset og gik formentlig ned i lærerværelset og drak 

kaffe. Jeg var en af dem, der blev låst inde. Vi fik at vide, at vi først måtte komme 

ud, når en af os sagde, hvem det var, der havde kastet mønten. De andre, der var 

låst inde, begyndte at lægge planer om at hoppe ud af vinduet (selvom vi er 

oppe på 1. sal), slå døren ind og sådan noget. Jeg kiggede på uret, vi skulle have 

haft fri halvanden time tidligere. Vi blev lukket ud igen efter at have været 

spærret inde i fem minutter, men det var de længste fem minutter, jeg har 

oplevet.
 Jeg har sagt det til mine forældre, og de er også helt lamslåede. Jeg og min 

klasse har mistet al respekt for min klasselærer og vil helst have hende fyret. 

Desværre er hun tjenestemand, så det bliver lidt svært at få kommunen til det.

 Hvad skal jeg gøre? Kan man melde det til skoleinspektøren eller en anden? 

Jeg har tænkt over at flytte til en privatskole for at komme væk fra min klasselæ-

rer, men er det en god ide? Hilsen Peter, 13 år

"Hvad	skal 	 jeg	gøre?"
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være en ide at tale med dem om, hvad god argumentation indebærer. 
I både lødige og mindre lødige medier er der ofte debatter, hvor argu-
mentationsrækkefølgen kun består af en række påstande. Det vigtige er, 
at man argumenterer for det standpunkt, man har. Opgaven på side 22 
har tre påstande, og elevernes opgave er altså at argumentere for det, de 
mener.

Måske er det en ide her i 6. klasse at vise eleverne den klassiske argu-
mentationsmodel. Ikke for at de skal kunne bruge den på nuværende 
tidspunkt, men som en øjenåbner i forhold til, at en mening skal under-
bygges (påstand, belæg, hjemmel, styrkemarkør, gendrivelse og rygdæk-
ning, (Toulmin).

Vigtigt er det nu, at elevernes påstand (mening) begrundes, at de med 
argumenter forsøger at ”bevise”, at de har ret i deres påstand. Argumen-
terne kan underbygges med styrkemarkører, som viser, hvor sikker man 
er på sin påstand, fx ofte, alle, helt sikkert, helt klart. Når eleverne lærer 
at argumentere, kan de også opleve, at hvis de bruger eksempler, kan de 
ofte underbygge deres meninger, så de også taler til lytterens følelser.

Vis, hvad I har lært [50-51]
Den løbende evaluering er en betydningsfuld del af elevernes læring, og 
derfor skal der i planlægningen afsættes tid, så også denne del af arbej-
det prioriteres højt.

Arbejdet i Vis, hvad I har lært er igen organiseret som pararbejde, så alle 
eleverne får verbaliseret deres tanker og læring. Først repeterer parrene 
kapitlets aktiviteter fra indledningens I dette kapitel skal …, og deref-
ter får de et overblik over de tekster og opgaver, de har arbejdet med i 
kapitlet. Dette er en vigtig proces i forhold til at huske og cementere sin 
viden og læring.

Opgavens otte spørgsmål besvares først gennem en mundtlig samtale i 
par, og efterfølgende besvarer eleverne individuelt skriftligt de enkelte 
spørgsmål. De fleste af opgaverne er kundskabsopgaver, hvor eleverne 
viser, hvad de nu ved og kan. Vi har valgt at stille opgaverne, så eleverne 
skal besvare med egne ord. På den måde er der mulighed for, at samt-
lige elever bidrager, og der er udfordringer på alle niveauer. De dygtige 
elever kan virkelig udfordres både sprogligt og indholdsmæssigt, og de 
fagligt mindre dygtige elever har efter samtalen mulighed for at mestre 
opgaverne. 

For at dokumentere arbejdet og læringen gemmes besvarelserne, der 
enten er skrevet i Træningshæftet, på et stykke papir, i elevernes portfolio 
eller på bloggen. Et par af elevens egne tekster dokumenterer, hvad der 
er arbejdet med, og hvor eleven er i sin faglige udvikling. Når eleverne 

22	 Hvad	tænker	du?

Skriv dit	eget	svar til Peter. Gå rundt mellem hinanden, og læs jeres svar for så mange som muligt.

Tre	hurtige	–	og	din	mening
Læs de næste påstande sammen i gruppen, og tænk hver	især over, hvad I mener. Brug fem 
minutter på at notere dine argumenter, inden du fremlægger din mening for gruppen. 
Når alle i gruppen har argumenteret for deres mening, kan I diskutere jeres holdninger. Kan I 
blive enige? Husk at skrive notater, så I kan huske jeres argumenter.

 

Drenge tør ikke vise, at 
de er bange, og piger 
tænker kun på, hvordan 
de ser ud.

Børn i dag er dovne og 
tænker kun på sig selv. 

Der er alt for mange 
lektier i skolen.

Kære Peter ...
Kære Peter ... Kære Peter ...

Kære Peter ...

Kære Peter ...
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Vis,	hvad	I	har	lært

Gå sammen to	og	to. Se igen på side 8. Her 
står, hvad I har arbejdet med i dette kapitel. Kig 
også kapitlet igennem, så I kan huske, hvilke 
tekster, I har læst. I skal tænke over, hvad I har 
lært.

Tal sammen, og skriv hver	for	sig i jeres 
træningshæfte. Siderne kan gemmes i jeres 
portfolio bagefter.

1.  Hvilken af de fire noveller fra kapitlet synes du 
bedst om? Begrund dit valg.

2.  Hvad er den fantastiske novelles genretræk? 
Brug et tankekort.

3.  Forklar, hvorfor man bruger stop og tænk-
strategien. 

4.  Forklar, hvad det vil sige at være flyvefærdig.
5.  Forklar, hvorfor man laver en personkarakteri-

stik.
6.  Diskuter og forklar forskellen på handler om 

og drejer sig om.
7.  Vælg to af novellerne, og forklar, hvad de 

handler om og drejer sig om.
8.  Forklar begrebet intertekstualitet.

Vælg også en tekst, som du selv har skrevet, og 
gem den i portfolioen.

Evaluer,	og	bl iv	k logere	på,	hvad	du	har 	 lært
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Kære Peter ...

Kære Peter ...

Kære Peter ...
Kære Peter ...
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En la l lende nar

vælger blandt deres tekster, skal de argumentere for, hvorfor de netop 
vælger disse tekster. Det er igen med til at få eleverne til at blive bevidste 
om deres læringsproces, og det hjælper dem til at kunne forholde sig 
realistisk til deres egen formåen.

Både besvarelserne på spørgsmålene og elevernes portfolio er oplagte 
som afsæt for lærer-elevsamtaler. I samtalen dokumenteres elevens 
stærke og svage sider, og det giver mulighed for at sætte fokus og mål 
for den kommende arbejdsperiode. Portfolioen er en del af elev- og 
handleplanen. 
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Mie Mørkeberg (f. 1980)
Uveninder, 2007, side 50-51

Af Anne-Sofie Aabenhus og Mette Berndsen

En kvindeskikkelse med Winchester riffel står 
skildvagt mellem billede og betragter og overvå-
ger billedets indre anliggender. For ansigtet har 
hun en kikkert. Kikkerten hviler i en slangebøsse 
og tjener som sigte for eventuel affyring af riflen. 
Fra kikkertens synsfelt vandrer en stribe fodspor 
ind og ud ad billedet. Sporene forvandler sig i den 
ene retning til en hånd, og hånden griber efter en 
mand og en hest, der rider langs solnedgangen 
i et storladent western-landskab. Kvindeskikkel-
sen er iklædt hat, blonder, flæser og manchetter. 
Ansigtet er dækket af en sort plamage, der ved 
første øjekast kunne ligne hår i blæsevejr. Ved et 
nærmere blik (og sammenligning med kunst-
nerens øvrige værker) bliver man klar over, at de 
sorte klatter er strategisk placeret i billederne 
som obstruktioner af den fysiske virkelighed. 
Også kvindens sorte nederdel skiller sig nu ud 
som et fladt ornament, der siver ind i billedet og 
forgrener sig til en dybereliggende sorthed, der 
titter frem som bevoksning og grænsedragning i 
billedrummet. De sorte plamager fungerer både 
som blokering og penetrering af virkelighedens 
overflade – af en anden og mærke-lig virkelighed. 

Det er svært at få hold på denne kvindeskikkelse. 
Hvor står hun? Væggene omkring hende har 
næsten fantasmagorisk karakter: inde og ude, 
bygning og landskab, skærm og billede på én gang. 
Døren leder ligeledes blot videre i ny gange, rum 
og fortællinger. I det hele taget driver billedet gæk 
med os gennem et hav af komplekse intertekstuelle 
referencer til begreberne billede, ramme, rum og 
virkelighed. Tjek eksempelvis den røde urtepotte, 
hvor hesten krydser kløften over rytteren. 

Men hvad er det præcist, der foregår i billedet? 

Mellem os og de rummelige kulisser brænder 
pastelfarvede stearinlys ned et efter et – men der 
er ikke meget værelseshygge mellem hovedperso-
nen og de tre pigeskikkelser, der ligger i en rodet 
kreds og river hinanden i håret. 

De forskellige elementer i billedet digter sig selv 
løs i blik og fantasi hos betragteren: Kunne man 
forestille sig, at de tre eller fire piger er blevet 
uveninder pga. skikkelsen på den hvide hest, der 
tydeligvis er under opsyn og bevogtning af pigen 
i forgrunden? Hvis de sorte plamager kan tolkes 
som det ubevidste, er der frit slag for dunkle og 
tabubelagte følelser som jalousi, begær, misun-
delse og hævnlyst. 

Psykiske landskaber og arkitektonisk sind
Mie Mørkebergs billeder kredser om forholdet 
mellem det fysiske og det psykiske, det synlige og 
det usynlige – og rummer flere surrealistiske træk: 
Billedernes handlinger udspiller sig ofte i rum, 
der ikke afgrænses af normale fysiske forhold som 
ude eller inde, indre eller ydre. Huset og arki-
tekturen er i Uveninder fx ude i landskabet, men 
landskabet er også inde i huset. På samme måde 
rummer arkitektur og landskab en slags psykiske 
spændinger. Mørkebergs billeder driver dermed 
tankerne i retningen af den tyske psykoanalytiker 
Sigmund Freud, der anvendte huset som metafor 
for den menneskelige psyke og i anden sammen-
hæng pegede på, at det uhyggelige rent sprogligt 
rummer en betydningsmæssig tvist mellem det 
hjemlige, hemmelige og uhyggelige (das unheim-
liche). Koblingen mellem arkitektur og psyke – og 
det hjemliges uhygge er både visuelt/begrebsligt 
og sprogligt på spil i Mie Mørkebergs billede 
Uveninder.
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Vis,	hvad	I	har	lært

Gå sammen to	og	to. Se igen på side 8. Her 
står, hvad I har arbejdet med i dette kapitel. Kig 
også kapitlet igennem, så I kan huske, hvilke 
tekster, I har læst. I skal tænke over, hvad I har 
lært.

Tal sammen, og skriv hver	for	sig i jeres 
træningshæfte. Siderne kan gemmes i jeres 
portfolio bagefter.

1.  Hvilken af de fire noveller fra kapitlet synes du 
bedst om? Begrund dit valg.

2.  Hvad er den fantastiske novelles genretræk? 
Brug et tankekort.

3.  Forklar, hvorfor man bruger stop og tænk-
strategien. 

4.  Forklar, hvad det vil sige at være flyvefærdig.
5.  Forklar, hvorfor man laver en personkarakteri-

stik.
6.  Diskuter og forklar forskellen på handler om 

og drejer sig om.
7.  Vælg to af novellerne, og forklar, hvad de 

handler om og drejer sig om.
8.  Forklar begrebet intertekstualitet.

Vælg også en tekst, som du selv har skrevet, og 
gem den i portfolioen.

Evaluer,	og	bl iv	k logere	på,	hvad	du	har 	 lært
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