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Det sker ikke hver dag, at eleverne i 8. klasse 

på Fredensborg Skole får litteraturen leveret i 

form af sms’er på mobiltelefonen. Og så på 

en mandag morgen lige efter efterårsferien, 

hvor "ere af eleverne stadig mentalt er indstil-

let på ferie.

I klasselokalet står Ida Kongsø, som er ko-

ordinator for skolernes pædagogiske lærings-

centre i Fredensborg Kommune. Eleverne er 

forberedte på, at timen handler om de mysti-

ske beskeder på deres mobiltelefoner, som de 

"este har modtaget et par dage før.

Hjulpet godt i gang

Det er primært projektet Digitale læseoplevel-

ser i biblioteksrummet (DLB) – støttet af Ud-

viklingspuljen for folkebiblioteker og pæda-

gogiske læringscentre – som er anledningen 

til, at der står sms-noveller på skoleskemaet i 

de efterfølgende dage. 

Projektet DLB handler i korte træk om at 

#nde løsninger på, hvordan de pædagogiske 

læringscentre kan formidle nyere digitale lit-

terære formater til børn.

I tilknytning til DLB har læringsvejleder 

Ida Kongsø arbejdet med forskellige former 

for digital litteratur, både som projekter med 

afsæt i skolebiblioteket, men også som inter-

ventioner i den skemalagte undervisning.

Netop dette forløb med sms-noveller er 

et eksempel på et projekt, der er initieret 

af skolebiblioteket, men som er integreret i 

danskundervisningen.

- Vi allierede os med indtil "ere parter, der 

kunne hjælpe os i gang med arbejdet med 

denne nye spændende genre i danskunder-

visningen. Det var vigtigt for os som novicer, 

at vi kunne blive hjulpet godt i gang – så vi 

som Bambier stod på stærkere ben, fortæller 

Ida Kongsø. 

- Folkebiblioteket støttede os med at levere 

foredrag i begge 8. klasser om sms-genren og 

satte workshops i gang, hvor eleverne skulle 

vælge en af deres egne sms’er og ud fra den 

i grupper skrive en hel sms-novelle. Det satte 

rigtig gode samtaler i gang – og endte med 

#ne sms-noveller.

Overraskelser på mobilen

Som kickoff til arbejdet med sms-noveller har 

Ida Kongsø inviteret administrerende direktør 

for SMSpress, Kim Baasch, til at fortælle ele-

verne om baggrunden for det nye litterære 

mobil-format.

I faglige miljøer hersker der ingen tvivl om, 

at sms-novellen rummer nogle spændende 

lærings- og oplevelsespotentialer, men hvor-

dan reagerer eleverne på den nye genre?

I de næste minutter ses det tydeligt, at 

de virker koncentrerede, men det ser samti-

dig også ud, som om der alligevel skal gå et 

stykke tid, før det går op for dem, hvad det 

egentlig er, der foregår på deres telefon.

For selv om man får en noti#kation på for-

Du tror ikke, nogen så det? 
Om sms-noveller i læringscentret og i danskundervisningen. 

Af Ayoe Quist Henkel 

og Alice Bonde Nissen

Eleverne har modta-

get sms-noveller på 

deres mobiltelefoner, 

og læringsvejleder Ida 

Kongsø introducerer til, 

hvordan de kan arbejde 

med denne genre, som 

rummer både lærings- og 

oplevelsespotentialer.



hånd fra SMSpress, hvor brugeren bliver bedt 

om at bekræfte købet/lånet, og derved er 

varslet om en serie af sms’er fra tjenesten, kan 

det alligevel godt overraske én, når de første 

sms’er tikker ind på displayet.

Netop overraskelseseffekten er en del af 

sms-novellens præmis. For hvem har telefon-

nummer 69 15 09 83 – og hvem kan #nde på 

at skrive en sms med følgende ordlyd?:

Kære Mathilde. Du tror ikke, nogen så 

det? Wrong baby. Jeg kan også se dig lige nu. 

Du har en rød bluse på og grå sweatbukser, 

du står til højre i målet og har lige ladet en 

bold gå ind, flot for resten… 

Stærk fascinationskraft

Sms’en er fra novellen Efter festen af Re-

née Toft Simonsen. Eleverne har på dette 

tidspunkt nået at få et par beskeder fra den 

ukendte stalker i novellen, der sender en 

strøm af sms’er til hovedpersonen, Mathilde.

Tonen er, som det fremgår i sms’erne, ned-

ladende og ydmygende, og intentionen er at 

forskrække hende – underforstået læseren/

modtageren af sms’erne. Handlingen starter 

ud in medias res, hvilket giver læseren en for-

nemmelse af, at den virkelige handling (det 

egentlige plot) ligger tilbage i tiden, nærmere 

bestemt en fest.

Ikke alle i klassen har modtaget sms’erne 

endnu, men i midten sidder der en pige, som 

pludselig udbryder, at hun havde glemt, at 

hun havde bestilt en sms-novelle, og undrede 

sig over, hvem denne Mathilde mon var. Over-

raskelseseffekten er netop én af kilderne til 

sms-litteraturens stærke fascinationskraft. 

Det er som sagt primært projektet Digitale 

læseoplevelser i Biblioteksrummet, som er an-

ledningen til, at der står sms-noveller på sko-

leskemaet i de efterfølgende 14 dage.

Normalt er sms-tekster ikke #ktive, hvilket 

netop er det, der gør, at læserne ikke læser 

sms-novellerne med samme #ktions#lter, som 

traditionelle bogmedier normalt læses med.

Fakta og fiktion blandes

- Der er forskel på, om jeg læser sætningen, 

jeg elsker dig, i en bog, eller om jeg læser den 

på en sms, understreger Kim Baasch.

Vi har altså at gøre med en genre, der ud-

vider læseoplevelsen, fordi den blender ind i 

de unges digitale livsverden på en ubemærket 

måde via deres mest private ejendom: Mobil-

telefonen. Hvem har ikke altid mobiltelefonen 

på sig? 

At litteraturen be#nder sig der, hvor de 

unge mennesker er, er netop pointen med 

sms-novellerne. For udover at være litteratur 

i lommeformat, er sms-novellerne mere end 

blot noveller brudt op i mindre stykker.

De består af kompakte og fragmenterede 

dialogformer mellem ukendte modtagere og 

Du tror ikke, nogen så det? Wrong baby

Hvem har sendt sms med 

ordlyden Kære Mathilde. 

Du tror ikke, nogen så det? 

Wrong baby. Jeg kan også 

se dig lige nu? Det har 

SMSpress i en sms til novel-

len Efter festen, som klassen 

skal arbejde med.
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