
Nora med …

En bogserie for mellemtrinnet om typer og identitet

Vejledning til lærere om anvendelse af det supplerende materiale til Nora-bøgerne

1  Materialet er i udgangspunktet tiltænkt klasseforløb, men kan også tilpasses mindre grupper, hvor der er behov for forstær-
ket relationsarbejde, evt. i kombination med ’Klassens tid’

Materialet lægger ikke op til en traditionel 
litteraturanalyse a la hvad-har-forfatteren-
tænkt-og-villet-her: Målet med et kortere eller 
længere undervisningsforløb over bøgerne er 
at give eleverne en god oplevelse af tekstlæs-
ning i ny dansk børnelitteratur, der samtidig 
kan fungere som springbræt for samtaler i 
grupper og plenum om den enkelte elevs egen 
identitet og om de typer og relationer, der er 
i klassen.1 

1. Om Nora-serien
Nora-serien består af en 1’er (Nora med ?) 
med rammehistorien og flere mulige 2’ere 
(Nora med C, Nora med T, osv.), som er for-
skellige bud på, hvad der kunne være sket. Det 
er således ikke en serie i traditionel forstand. 
Det er en forudsætning, at 1’eren læses først, 
mens 2’erne kan læses i vilkårlig rækkefølge. 

I Nora med ? – første bog i serien – bliver 
læseren præsenteret for Nora, hendes hverdag 

og familie, hendes venner og skole, og for 
Rasmus, som hun vældig godt kan lide. Vi 
hører også om en dramatisk hyttetur, hvor 
det er ved at gå helt galt. Nedenunder det alt 
sammen ligger en hemmelighed, som læseren 
kender, og som Nora allerede fra side 10 ikke 
kan få fortalt sine venner: Hun skal flytte. 
Sidst i bogen kommer flyttebilen, og Nora 
lader sit gamle liv bag sig. Det viser sig, at 
hun ved en fejl har smidt alt sit nedpakkede 
tøj i skraldebilens affaldskværn, så det eneste 
hun har med sig, er det tøj, hun går og står 
i – det gamle, grimme flyttetøj. Da hun starter 
i sin nye klasse, har hun således ingen ydre 
markører af, hvem hun er, og beslutter sig 
for at starte helt forfra i en ny og anderledes 
udgave. I Nora med C og Nora med T (og de 
andre mulige 2’ere, der følger) afprøver hun 
forskellige identiteter. 

Serien fokuserer både i form og indhold på 
identitet: Kan man selv bestemme, hvem man 



er, hvordan man vil være? Hvilken betydning 
har tøjet? Fritidsinteresserne? Familien? Kan 
man være forskellige ”typer” på én gang, kan 
man tilhøre vidt forskellige grupper i klassen? 
Hvad vil det overhovedet sige at være sig selv? 

2. Om undervisningsmaterialet
Materialet består af et sæt opgaver til hver 
bog og et karakterblad med en række spørgs-
mål, der kan stilles til og om karaktererne i 
historierne. Som afslutning på forløbet kan 
eleverne (og også gerne læreren), udfylde 
karakterbladet for sig selv. Arbejdet med 
opgaverne (og karakterbladet) foregår enten 
i grupper eller individuelt. 

Til slut foreslås det at klassen i fællesskab 
løser nogle af de opgaver, der findes under 
pkt. 4, og runder af med en fælles drøftelse af 
de afsluttende spørgsmål i denne vejledning, 
pkt. 5.

3. Om opgaverne
Opgaverne er opbygget progressivt, således 
at eleven kommer længere og længere ind 
i teksten, og så bruger den som afsæt for at 
zoome ud på egne erfaringer. 

A-opgaver: Svar på A-opgaver kan findes 
direkte i teksten. Opgaverne skal således 
hjælpe eleven med at få overblik over sin 
læsetekniske forståelse af bøgerne. 

B-opgaver: Til B-opgaverne kan svarene 
ikke findes ordret i teksten, men fordrer for-
ståelse og fortolkning. Hvad er der på spil i 
teksten?

C-opgaver: I C-opgaverne bruges teksten 
som udgangspunkt for at zoome ud på elever-
nes personlige oplevelser og refleksioner over 
typer og identiteter. 

4. The say-way og the play-way
Det anbefales at kombinere to forskellige 
tilgange til litteraturarbejdet: 

1. The say-way, hvor man taler om, skriver 
om og fortolker teksten. Med andre ord: ser på 

den udefra – arbejder analytisk med teksten. 
2. The play-way, hvor man leger med 

teksten, dramatisere, tegner, digter til, bruger 
den som springbræt til noget nyt. Med andre 
ord: ser teksten indefra og arbejder med den 
æstetisk.  

Derfor kan klassen, når eleverne har 
arbejdet individuelt eller i gruppevis med 
opgavearkene, i fællesskab løse en eller flere 
af følgende play-way opgaver:

• Lav filmplakaten til filmen, der bliver lavet 
over bogen ”Nora med P” – eller S eller 
G eller ... Lav plakaten i papir eller som 
stillbillede (statue af elever)

• Lav en udstilling – et museum – med 
vigtige ting fra bøgerne (enkeltvis eller 
samlet), fra Noras liv, fra bipersonernes 
liv

• Find på scener i bøgerne som mangler 
– måske hvor det går endnu værre end 
i bøgerne – og opfør dem som skuespil. 

5. Spørgsmål til afsluttende fælles 
drøftelse
Den afsluttende drøftelse af spørgsmålene skal 
fungere som en opsamling på de tanker, den 
enkelte elev har gjort sig under læsningen og 
arbejdet med opgavearkene, evt. allerede drøf-
tet gruppevis. Vurderes det, at tillidsniveauet 
i klassen ikke er tilstrækkeligt højt, holdes 
spørgsmålene inden for bogens rammer med 
fokus på Nora og hendes oplevelser, og der 
perspektiveres alene til generelle oplevelser 
af, hvad typer og identitet er. Er der et højt 
tillidsniveau i klassen, er det muligt at lade 
eleverne zoome ud og fortælle om egne erfa-
ringer og drøfte hvilke typer og relationer, der 
er i netop deres klasse. Begge tilgange vil være 
frugtbare, og man vil opleve, at selv om man 
tager den mere generelle drøftelse, vil Nora 
kunne bruge som løftestang for at få sat nogle 
substantielle ord på egne oplevelser; nogle 
gange er det omvejen ad en fiktiv karakter, 
der skal til. 



Forslag til spørgsmål:

Lykkes det for Nora at lave sig selv om?

Kan man selv bestemme, hvordan man er? Er der noget, man kan bestemme 
og noget, man ikke kan bestemme? Er man født med visse egenskaber?

Hvad vil det sige at være sig selv? Kan man øve sig i at være sig selv – beslutte 
sig for at være sig selv? 

Hvad er vigtigt for at føle, at man hører til i en gruppe?

Hvor meget betyder tøjet for, hvordan man er?

Er det vigtigt at vide, hvad for en ”type” man er?

Ligner man altid sine forældre/søskende?

Kan man være én person sammen med nogle og en anden person sammen 
med nogle andre?

Er hestepiger/fodbolddrenge/tennisspillere/svømmere på en bestemt måde?

Er der noget, Nora kunne gøre, så hun virkelig blev helt anderledes? Er det 
en god idé?


