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Vælg en af nedenstående opgaver 
 

1. Analyser og fortolk ”Uddrag af Pelle Erobreren”, bind 1: Barndom, (tekst 1) 

Perspektiver til den litteraturhistoriske sammenhæng teksten indgår i 

 

I en analyse og fortolkning skal du anvende danskfaglig viden og relevante danskfaglige 

begreber. 

 

Der skal være et tydeligt fokus i analysen, og dine iagttagelser skal underbygges med 

tekstdokumentation. Analysen skal munde ud i en samlet fortolkning af teksten. 

 

I perspektiveringen skal du sætte din fortolkning af teksten ind i en større litteraturhistorisk 

sammenhæng, der bidrager til den samlede forståelse af teksten 

 

 

2. Analyser og fortolk ”Uddrag af Fagre nye verden”, 1932 (tekst 2) 

Perspektiver til det overordnede emne: menneske vs maskine. I din perspektivering skal 

du inddrage mindst to selvvalgte tekster 

 

I en analyse og fortolkning skal du anvende danskfaglig viden og relevante danskfaglige 

begreber. 

 



   Menneske vs maskine 

 

Der skal være et tydeligt fokus i analysen, og dine iagttagelser skal underbygges med 

tekstdokumentation. Analysen skal munde ud i en samlet fortolkning af teksten. 

 

I perspektiveringen skal du sætte din fortolkning af teksten ind i en større sammenhæng, 

der knytter sig til det overordnede emne ”menneske vs maskine” og bidrager til den 

samlede forståelse af teksten. 

 

 

3. Analyser og vurder: ”Kronik: Er mennesket en maskine?”, 2000 med særligt fokus på 

argumentation og retoriske virkemidler. Diskuter kronikkens centrale synspunkter. I 

diskussionen skal du inddrage mindst en selvvalgt tekst fra forløbet menneske vs 

maskine. 

 

I en analyse og vurdering skal du anvende danskfaglig viden og relevante danskfaglige 

begreber. 

 

I analysen skal du redegøre for tekstens hovedsynspunkter samt analysere tekstens 

argumentation og brug af retoriske virkemidler. Analysen skal munde ud i en samlet 

vurdering af tekstens argumentation. 

 

I diskussionen skal du forholde dig til primærtekstens hovedsynspunkter og argumenter. 

Pointer fra den eller de selvvalgte tekster skal bidrage til at nuancere diskussionen. 

 

 

4. Skriv en kronik ud fra emnet menneske vs maskine. I kronikken skal du inddrage mindst 1 

tekst fra dette opgavesæt og 1 tekst fra jeres dansk- idehistorieforløb.  

Overskrift: Vælg selv en oveskrift 

 

I en kronik skal du undersøge en given problemstilling på en selvstændig og reflekteret 

måde ud fra en selvvalgt vinkel.  

 

I din refleksion over kronikkens problemstilling skal du aktivt inddrage udvalgte pointer fra 

opgavesættet og din undervisning.  

 

Din kronik skal formidles på en engageret, velargumenteret og retorisk bevidst måde. 


