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eleverne en grundig introduktion til, hvad der sker og hvordan det kan se ud, når litteraturen kombinerer
skrift, billede, musik og lyd med film, animation og interaktivitet. Når litteraturen finder sted mellem flere

udtryksformer og medier, er den blevet intermedial, og det kræver nye måder at læse på, og det lærer eleverne
undervejs i hæftet. Litteratur for børn og unge er under stadig forandring. I de senere år udgives der stadigt
flere billedfortællinger, og de første apps og digitale fortællinger har fundet vej til det børnelitterære marked,

fx TAVS (2013), Sofus og månemaskinen (2015), Pigen fra Shanghai (2016), Fuglen (2017) og NORD
(2017). I den intermediale udgave af Karen Blixens klassiker "De blå øjne" (2017), tales der til de fleste
sanser, og der veksles mellem statiske, dynamiske og inter aktive elementer. Med øjet som ledemotiv

inviteres læseren på en litterær rejse med forskellige udtryksformer og virkemidler: Lyd, oplæsning, skrift,
billeder, animationer og interaktivitet. Her skal eleverne både opleve, analysere og fortolke.
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