
0. Titel på fag/emne Modersmål 

1. Titel på forløb: 
 

Nordisk kortprosa  

2. Forfatternavne: Lise Valencia, 7. Kjølberg Skole, NO 
Sara Lindqvist, 8.a, Kapareskolan, SE 
Lene Nordenhof, 8.c, Absalons Skole, DK 
Esengül Erbas, 8.c, Absalons Skole, DK (koordinator) 

3. Anslag: Gennem forløbet med nordisk kortprosa blev eleverne fra de tre 
klasser langt bedre til at forstå nabolandenes skriftsprog.  
Eleverne arbejdede med mange elementer af 
modersmålsundervisningen.  
De læste højt på deres modersmål med fokus på fortolkende 
oplæsning, god artikulation og tydelighed, så det blev lettere for 
nabolandenes elever at forstå.  
Eleverne læste, analyserede og fortolkede tekster på alle tre 
sprog. De gav hinanden respons på fortolkningerne – og forholdt 
sig til den respons, de fik fra deres nordiske samarbejdspartnere.  
Endelig skrev de selv kortprosatekster og viste derved, hvordan 
de havde forstået genrens særlige kendetegn.  

3. Konteksten Forløbet var et modersmåls-og nabosprogsprojekt – altså et 
forløb i svensk, dansk og norsk.  
Forløbet omfattede to 8. klasser fra henholdsvis Danmark og 
Sverige. Disse to klasser havde også samarbejdet i pilotprojektet 
– med de samme lærere.  
Projektets tredje samarbejdspartner var ny, da dette forløb blev 
planlagt og gennemført. Det drejede sig om en norsk 7. klasse, 
som aldersmæssigt svarer til 6. klasse i Danmark og Sverige.  
 

4. Fagligt indhold (Emnes 
beskrivelse) 

NORDISK KORTPROSA 
Ideen til at arbejde med kortprosa kom fra de danske lærere. I 
Danmark er genren kortprosa en veletableret genre. Først et 
stykke tid inde i planlægningsarbejdet blev det klart, at genren 
ikke på samme måde er etableret i de to andre lande. Alligevel 
holdt vi fast i det, da genren er stærkt i familie med novellen, men 
dels er meget kort – hvilket kan være en fordel, når der skal læses 
og forstås på et fremmed sprog – dels er karakteriseret ved, at 
ikke alt er forklaret – hvilket giver god mulighed for at arbejde med 
analyse og fortolkning.  
 
Lærerne fra de tre lande sammenstykkede følgende 
genredefinitioner, som blev brugt i arbejdet. Som det kan ses, er 
der vældig mange lighedspunkter, hvorfor vi fortsat fandt, at 
arbejdet gav mening. 
 
Dansk definition:  
Kortprosa er en prosatekst, der kan have en længde fra nogle få 

linjer til nogle få sider. 



Teksterne er ofte betydningsmættede og lægger op til at blive 

læst med særlig opmærksomhed. (Der står mere mellem og bag 

linjerne end på linjerne). 

Teksterne kommer i nogle tilfælde tæt på lyrik. 

Svensk definition:  
Den kan jämföras med flash fiction 

Kortprosa är en kortare berättande text med en tydlig början och 
en tydlig avslutning. 
Den kan likställas med novellen men den ska vara kortare, inte 
mer än 1500-2000 ord. 
 
Norsk definition: 
Kan plasseres i rommet mellom dikt, novelle og essay. Den kan 

nærme seg tydelig den ene av de tre, eller befinne seg midt i 

mellom dem. 

Har øyeblikkspreg, løsrevet fra tid og sted, uten et tydelig 

persongalleri og lignende. 

Har ofte åpen begynnelse og slutt. 

”Less is more” 

Ofte mange assosiasjoner, antydninger, muligheter og 

implikasjoner. 

Ligger i krysningspunktet mellom litteratur og filosofi. 
 
Valg af tekster 
I første omgang udvalgte hver lærer 6 mulige tekster, idet det var 
tanken, at hver af de 6 samarbejdsgrupper, som hver klasse var 
inddelt i, skulle arbejde med deres egen tekst. Undervejs i 
planlægningen skar vi tekstmængden ned til to fra hvert land – og 
grupperne kom så til tre og tre at arbejde med de samme 3 
tekster. Den væsentligste grund til denne ændring var at mindste 
lærernes arbejde med at forberede undervisning og spørgsmål, 
og vi skønnede, at elevernes udbytte af undervisningen ikke ville 
påvirkes af denne ændring.  
 
De tekster, der blev udvalgt var følgende:  
 
Danmark:  
Pligt af Bent Haller 
Lærestreg af Bent Haller 
Begge tekster fra samlingen Grænsebørn 
Sverige:  
Den första Kjärleken af Tage Danielson 
Liten Julnovell af Mattias Göransson 
Norge:  
Kyssing af Ragnar Hovland 
Kant af Ingri Egeberg 
 
Ligesom med genredefinitionerne udvalgte lærerne fra de tre 
lande de trinmål, som var aktuelle i forhold til det planlagte 



arbejde. Som det kan ses, er det ganske mange elementer af 
nabosprogs- og modersmålsundervisningen, der er i spil gennem 
projektet.  
 

Udvalgte fagmål fra de tre lande 
 
Danmark:  
Fra trinmål efter 9. klasse:  

 Læse tekster flydende op med tydelig artikulation og 
fortolkende betoning. 

 Forstå norsk og svensk i store træk og have kendskab til 
ligheder og forskelle mellem nabosprogene. 

 Læse norske og svenske tekster. 

 Skrive struktureret og med bevidste valg i en form, der 
passer til genre og kommunikationssituation. 

 Bruge computeren som redskab. 

 Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig 
korrekthed i egne og andres tekster. 

 Fortolke, vurdere og perspektivere tekster ud fra såvel 
umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse. 

 
Sverige:  
Centralt innehåll från kursplanen i Svenska för årskurs 7-9 

 Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från 

olika medier.  

 Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras 

syften, avsändare och sammanhang. 

 Strategier för att skriva olika typer av texter med 

anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga 

drag.  

 Språkets struktur med stavningsregler och skiljetecken.  

 Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från 

Sverige, Norden och övriga världen.  

 Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i 

skönlitteratur för ungdomar och vuxna. 

 Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och 
innehållsligt skiljer sig från varandra. 

 
Norge:  

 Lese og gjengi innholdet i enkle litterære tekster på svensk 

og dansk. 

 Uttrykke forståelse og leseopplevelser. 

 Referere og oppsummere tekster. 

 Presentere egne leseerfaringer. 

 Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster. 

 Presentere egne tolkninger av personer, handling og tema. 

 Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler. 



 Formulere tolkninger av leste tekster. 

 
Arbejdsspørgsmål på tre sprog 
Lærerne fra de tre lande udarbejdede arbejdsspørgsmål til de to 
tekster på deres eget sprog. Disse arbejdsspørgsmål skulle 
danne baggrund for elevernes analyse og tolkning af teksterne.  
 
Præsentation på SKYPE 
Ved forløbets begyndelse præsenterede eleverne i de 6 grupper 
sig kort for hinanden via SKYPE.  
Af praktiske grunde foregik denne præsentation sådan, at to lande 
præsenterede sig for hinanden. Der var altså ikke på noget 
tidspunkt tale om, at eleverne fra alle tre lande talte sammen 
samtidig.  
 

Selve undervisningsforløbet 
 
Læsning på eget sprog 
Første del af undervisningsforløbet gik ud på, at eleverne i hvert 
af de tre lande læste og arbejdede med ”deres egne tekster”- 
altså teksterne på deres modersmål. 
 
For de danske teksters vedkommende var der indlagt nogle 
førlæsningsopgaver, som skulle gøre læseforståelsen - og senere 
analysen og fortolkningen af teksterne - bedre.  
 
Oplæsning 
Efter førlæsningen skulle eleverne arbejde med oplæsning af 
teksterne. Som forarbejde til det blev der i Danmark arbejdet mere 
bredt med oplæsning, således at den endelige oplæsning fik så 
høj en kvalitet som muligt.  
Teksterne blev indtalt og lydfilerne blev delt med de andre lande 
på den Wiki, som var oprettet til formålet.  
 
Analyse og fortolkning – deling på WIKI 
Dernæst fortsatte analyse- og fortolkningsarbejdet – stadig med 
teksterne på elevernes eget modersmål. Opgavebesvarelserne 
blev lagt ud på Wiki’en. 
 
Næste punkt var lytning/læsning af teksterne fra de to andre 
lande, og herefter fulgte løsning af de analyse- og 
fortolkningsopgaver, som fulgte med teksterne.  
Også disse opgavebesvarelser blev lagt på Wiki’en. 
 
Respons 
Nu fulgte et arbejde med at kommentere/give respons på de 
andre landes opgavebesvarelser i forhold til ”deres egne tekster”.  
Igennem dette arbejde oplevede vi, at eleverne kom et skridt 
dybere i deres forståelse af teksterne. Det var som om, det, at de 
skulle forholde sig til, hvad eleverne fra de to andre lande havde 
formuleret om teksterne, gav dem en dybere forståelse for 



teksternes indhold. 
 
Forskel i alder  
På dette punkt sås det tydeligt, at eleverne fra Norge var yngre 
end de danske og svenske elever. Det fremgik klart, at de befandt 
sig på forskellige niveauer i forhold til abstraktion.  
Den norske lærer måtte også - i højere grad end de danske og 
den svenske - hjælpe eleverne i fortolkningsarbejdet.  
 
Egenproduktion og respons 
Forløbets sidste del var egenproduktion af kortprosatekster. 
Eleverne skrev i smågrupper (i de fleste tilfælde to og to) deres 
egen tekst, hvor de forsøgte at ramme genren, sådan som de 
havde forstået den.  
Et udvalg af de færdige tekster blev lagt på Wiki’en, og nu var det 
igen tid til at give respons til og modtage respons fra grupperne 
fra de to andre lande.  
De skulle bl.a. forholde sig til genren og til de mere formelle 
sproglige forhold som stavning og tegnsætning.  
 
Elevernes evaluering 
Til slut skulle eleverne evaluere hele forløbet.  
Generelt var de godt tilfredse med forløbet.   
De oplevede, at de var blevet meget bedre til at forstå de skrevne 
nabosprog – og lidt bedre til at forstå det talte, som de havde 
oplevet via de indlæste tekster. De gav stort set alle udtryk for, at 
de i senere forløb ønskede sig mere mundtlig kommunikation.  
 
 Også lærerne evaluerede forløbet og kom stort set frem til 
samme konklusion.  
 
Hvorfor dette emne/indhold? 
Når der skal bruges så mange modersmålstimer, som i dette 
forløb (ca. 35 lektioner), må der nødvendigvis tages 
udgangspunkt i et fagligt indhold, som understøtter en god del af 
de mål, som skal nås i forhold til læseplanen.  
Det var et af udgangspunkterne ved valget af arbejde med 
læsning, analyse og fortolkning af litteratur.  
At valget så faldt på den korte genre, begrunder vi med, at disse 
tekster umiddelbart har deres fordel i forhold til 
nabosprogsundervisningen, derved at de netop er korte og 
dermed overskuelige for eleverne at læse.  
Derudover giver de rigtig gode muligheder for at ”læse mellem 
linjerne” – og dermed bliver eleverne udfordret i forhold til deres 
læseforståelse, analyse- og fortolkningsevne.  
Endvidere indlagde vi højtlæsning/indlæsning af teksterne, fordi 
der i det grænseoverskridende arbejde er en umiddelbar 
motivation for at læse tydeligt og velartikuleret – ellers kan de 
andre simpelt hen ikke forstå det, der bliver sagt! 
Endnu en dimension i forhold til genreforståelsen var elevernes 
egenproduktion af tekster.  
 



Flere fordele ved samarbejde over grænserne 
Både i forhold til denne egenproduktion og til besvarelsen af 
opgaverne, samt responsen på disse, gav eleverne udtryk for en 
stor fordel ved at blive bedømt af unge, som de ikke kender – og 
som ikke kender dem. I det daglige kommer det let til at dreje sig 
om hvem man er, ikke hvad, man har præsteret – her var det 
omvendt! 
  

5. Grænseoverskridende 
arbejdsformer 

Grænseoverskridende arbejdsformer 
I det ovenfor beskrevne forløb blev der arbejdet med følgende 
grænseoverskridende arbejdsformer:  

   

 Oplæsning/indlæsning af tekst på eget sprog. 

 Lytning til/Læsning af tekster på alle tre sprog. 

 Løsning af analyseopgaver formuleret på alle tre sprog. 

 Respons (give og modtage) på arbejdet på tværs af 
grænserne.  

 Elevskrivning af tekster på eget sprog – derefter deling og 
respons – på tværs af grænserne.  
 

Wiki-Spaces 
Samarbejdet er foregået via Wiki-Spaces, hvor eleverne har lagt 
deres produkter – lydfiler, opgavebesvarelser, respons og 
elevskrevne tekster med efterfølgende respons.  
Wiki-Spaces er let at arbejde med. Det er let for eleverne at 
lægge både lydfiler og tekstfiler ind. Der er dog en fare for, at 
Wiki’en kan komme til at fremstå noget rodet, når eleverne selv 
lægger deres filer ind. For at få mere overskuelighed anbefales 
det, at der er en ansvarlig (lærer?), som holder orden på siden.    
 
Mundtligt eller skriftligt/Synkront eller asynkront? 
I det første GNU-år gennemførte vi et pilotprojekt, som indeholdt 
videoproduktion med store mængder mundtlig kommunikation. 
Efter dette projekt konkluderede vi, at arbejde med video og 
mundtlig kommunikation dels var meget tidskrævende, dels gav 
eleverne meget store udfordringer mht. forståelsen af 
nabosprogene. I forløbet var desuden indlagt en del synkron 
kommunikation via Google+.  Der var ingen tvivl om, at selve det 
at have denne synkrone kommunikation var en motivationsfaktor, 
men vi oplevede alligevel, at det faglige udbytte (i forhold til 
modersmålsundervisningen) ikke svarede til den tid, der blev 
brugt på det. Det var nogle af grundene til, at vi dels valgte mest 
at arbejde asynkront, dels at have så stort fokus på skriftsproget. 
Vi antog, at eleverne herigennem ville have bedre mulighed for 
succesoplevelser mht. forståelsen af nabosprogene. Og vi antog, 
at det faglige udbytte ville blive større.  
Vores konklusion må være, at vi havde ret i disse antagelser, men 
at eleverne nu er modne til mere mundtlig kommunikation – og 
gerne synkron. 
 



6. Teknologier, værktøjer 
og 
undervisningsressourcer 

Digitale teknologier og værktøjer 
I arbejdet anvendtes følgende digitale teknologier og værktøjer:  
 
Basecamp: Til kommunikation og deling af dokumenter ti 
læregruppen. 
Fungerer generelt godt. Dog forsøgte vi at arbejde synkront på 
Basecamps Whiteboard, da vi aftalte evalueringskriterier. Det var 
ikke velegnet – alt for tungt. 
Skype: Til synkron to-partspræsentation af elevgrupperne. Til 
planlægningsmøder i lærergruppen. 
Fungerer rimeligt. Kræver dog særlig licens, hvis flere end to 
parter skal kommunikere med video. Problemer med forståelse af 
det talte sprog kan afhjælpes med hjælp fra skriftsproget i 
chatfunktionen. 
Tekstbehandling: Til opgavebesvarelser, respons og 
egenproduktion af tekster. 
Er gammelkendt og fungerer uproblematisk 
Lydindspilning på computeren (i Danmark Easyspeak digitale 
diktafoner): Til indspilning af teksterne. 
Fungerede fint – det er dog vigtigt at indspille i MP3-format. Ellers 
kan der blive problemer med afspilningen.  
Wiki-Spaces: Fælles platform for projektet 
Fungerede generelt godt, men kan af nogen opfattes som rodet. 
Google-translate: Til hjælp til forståelse af nabosprogene 
Skal bruges med omtanke, men fungerer rimeligt mellem dansk, 
svensk og norsk. 
 
Andre undervisningsmaterialer 
I oplægget til oplæsningsdelen blev der i den danske klasse brugt 
undervisningssitet, Danskfaget.dk, som kræver abonnement. 
http://www.danskfaget.dk/udskoling/sprog/mundtlighed/oplaesning/ 

Fungerede fint som oplæg til det at skulle læse tydeligt og med god 

artikulation. Blev brugt som en del af oplægget.  

 

7. Afrunding / 
perspektivering 

Et godt forløb 
Generelt må forløbet om nordisk kortprosa siges at være et godt 
forløb.  
Gennem de valgte elementer i arbejdet kom vi gennem en stor del 
af modersmålsfagenes områder. De blev kædet sammen i en 
sammenhæng, sådan at de enkelte discipliner, læsning, 
oplæsning, analyse og fortolkning, skriftlig fremstilling og respons 
understøttede hinanden. Arbejdet med nabosprogene virkede 
som en naturlig del af et i øvrigt relevant arbejde.  
GNU-merværdi 
Særligt arbejdet med oplæsning og indspilning af teksterne fik en 
merværdi, idet der er en umiddelbar motivation for at tale tydeligt 
og velartikuleret, når det skal forstås af kammeraterne i de andre 
lande.  
I det hele taget er der en særlig motivation i det, at der på den 
anden side af grænserne er levende mennesker, som er 
modtagere af det, der produceres – fortolkningsopgaver, respons 

http://www.danskfaget.dk/udskoling/sprog/mundtlighed/oplaesning/


og selvskrevne tekster.  
Der ligger en indbygget motivation for at tale og skrive forståeligt 
– og for at forstå, når der er rigtige mennesker i den anden ende.  
Mere synkron kommunikation – mere mundtlighed 
Alle – både elever og lærere – er generelt tilfredse med forløbet, 
men er nu klar til et forløb med mere synkron kommunikation – og 
også gerne mere mundtlighed.  

8. Link til supplerende 
ressourcer 

Hør lydfiler. Læs fortolkningsopgaver, respons og elevtekster her:  
http://moderb.wikispaces.com 
Det er desværre ikke muligt at se Wikiens indhold, da det kræver 
en konto samt en invitation fra opretteren. 
 

 

http://moderb.wikispaces.com/

