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I projektet Digitale læseoplevelser 

i biblioteksrummet, DLB, arbejdes 
der med læsning af digital littera-
tur i forskellige formater. Fredens-
borg Skole og Arden Skole har 
gjort sig erfaringer med læsning 
af den digitale roman NORD.

Digital litteratur er i udvikling og i vækst, og 

nye formater kommer til. Med digitaliserin-

gen må vi forlade tanken om bogen som en 

stabil, uforanderlig størrelse og omfavne nye 

formater som sms-noveller, podcast, e-bøger, 

lydbøger og digitale romaner.

Hvordan tager lærere og elever så imod en 

digital roman? Hvad sker der med romanens 

form, når det bliver digitalt? Og hvordan kan 

vi formidle den i undervisningen og i det fysi-

ske biblioteksrum?

Det vil projektet DLB forsøge at afdække.

NORD mellem medier

Et aktuelt eksempel er den digitale roman 

NORD af Camilla Hübbe, Rasmus Meisler og 

Roar Skau Olsen. Den handler om den 14-åri-

ge pige Nord, der drager ud for at #nde sin 

mor, der er forsvundet.

Undervejs møder hun blandt andet egern-

drengen Ratatoskr, de tre norner Urd, Skuld 

og Verdante og det hårrejsende uhyre Nid-

hug, der gnaver i Livstræets rødder dybt i Ni-

felheim. Langsomt går det op for Nord, at et 

nyt Ragnarok er under opsejling.

NORD gentænker nordisk mytologi i et 

nutidigt moderne samfund, hvor der desuden 

er en dyster sci-#kritik af, hvordan mennesket 

higer efter rigdom og udnytter naturens res-

sourcer.

I den digitale version benyttes forskellige 

udtryksformer som skrift, billede samt lyd og 

dybde, rum og interaktivitet, sådan at læseren 

”går ind” i fortællingen igennem transparen-

te lag. Dermed er læseoplevelsen anderledes, 

end når man læser en papirbog. 

NORD er et eksempel på intermedial litte-

ratur forstået på den måde, at den be#nder 

sig i og mellem medier. Den digitale version af 

NORD kombinerer udtryksformer med inter-

aktive elementer, sådan at den skal læses med 

sanserne forrest, dvs. læses med både øjnene, 

ørerne og #ngrene.

På digital opdagelsesrejse 

Den kan læses fra tablet eller computer med 

enten mus og tastatur eller med ”gamer-

tasterne”. NORD be#nder sig også mellem 

medier på den måde, at den er udkommet i 

$ere formater som lydbog, papirbog og digi-

tal bog. 

NORD er dermed et eksempel på den ak-

tuelle tendens, hvor fortællinger skifter æste-

tisk dragt ved at vandre i $ere formater og 

medier, som samlet udvider og udvikler det 

#ktive univers. 

Andre eksempler herpå er J.K. Rowlings 

univers omkring Harry Potter med bøger, #lm, 

teater m.m. eller Ternet Ninja af Anders Mat-

thesen med to væsensforskellige papirbogs-

udgaver, lydbog og animations#lm.

I den digitale roman inviteres læseren til 

at gå på opdagelse og undersøge scenerne, 

som kan være alt fra Nords lejlighed i Køben-
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havn til Sejs imperium på Island eller norner-

nes drivhus, der ligger ”mellem verdener”, 

og hvor de holder øje med hvert menneskes 

skæbneplante.

Læseren kommer altså med på Nords rejse, 

der blandt andet indbefatter en sejlads over 

stormfuldt hav og en tur dybt ind i Jordens 

indre, hvor Nidhug gnaver i Livstræets rødder.

Eleverne skal både læse tekst, betragte bil-

leder og lytte for at få fortællingen ind under 

huden, og de skal bevæge sig fra den ene in-

teraktive sten til den næste for at drive fortæl-

lingen frem.

NORD som digital gra#sk roman er således 

mindre lineær end en traditionel roman og in-

viterer læseren til at benytte alle sanser.

Mere virkeligt

En roman man læser på mobil eller måske on-

line?

Kan være mere virkeligt med lyde, effekter, 

bevægelser osv.

At man føler, man er der selv. 

Man skal koncentrere sig om mange ting. 

Ovenstående udsagn kommer fra ele-

ver fra en 7. og en 8. klasse fra Fredensborg 

Skole, hvor de er blevet spurgt om, hvilke for-

ventninger de har til at skulle læse en digital 

gra#sk roman.

Herefter begynder forforståelsesarbejdet 

med den digitale roman NORD, hvor elever-

ne blandt andet ser og digter med på nogle 

skærmbilleder fra fortællingen. De bliver op-

fordret til at ”læse” billederne: Hvilke perso-

ner og væsner har vi med at gøre i fortællin-

gen? Hvilke stemninger er der i de forskellige 

skærmbilleder? Hvor ser romanen ud til at 

foregå?

Eleverne ser også nogle af de lærings#lm, 

der #ndes til undervisningsforløbet på sitet 

danskidybden.gyldendal.dk. Det er PLC-vej-

leder Ida Kongsø, der har sat arbejdet med 

NORD i $ere udskolingsklasser på Fredens-

borg Skole i gang. 

Dansklærer Annette Juhl arbejder med 

NORD i sin 8. klasse og re$ekterer efter forlø-

bet på følgende måde: 

Den digitale bog kræver, at eleven inter-

agerer for at drive historien frem, og det gør, 

at den fanger interessen med det samme – 

også hos de elever, der ikke ellers er glade for 

at læse. 

Billederne, stemningen, handlingen og 

sproget i den gra"ske roman motiverer, da vi 

oplever en genkendelig verden, men også en 

mystisk verden, der refererer til nordisk my-

tologi.

Får alle med

Når eleverne læser den digitale version af 

NORD, er læseprocessen anderledes end ved 
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