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15.5. Opgave 5: Litterær artikel 
 

 

Præsentation 
Opgaveformulering: Du skal lave en litterær analyse og fortolkning af Naja Marie Aidt: 
Kvinden i baren (2006). 

Læringsmål: sproglig og stilistisk karakteristik, dokumentation, analyse, fortolkning og 
sammenligning. 

Læs som forberedelse kap. 7 samt s. 144-146 i Dansk i grundforløbet. 

 

Delopgave A 

Skriveforberedelse 

1. Læs teksten grundigt igennem, idet du markerer passager i teksten, hvor sproget 
indeholder særlige karakteristiske elementer.  
Opstil en liste over de sproglige og stilistiske virkemidler, som er karakteristiske for 
teksten, og find nogle centrale citater fra teksten, som illustrerer disse.  
 

2. Skriv ud fra din liste en karakteristik af tekstens særlige stil. 
Du skal skrive karakteristikken som en sammenhængende tekst, hvor du underbyg-
ger karakteristikken med relevante teksteksempler. 

Opgave til aflevering (2 elevtimer) 

Respons 

Du får respons på, hvordan du med afsæt i iagttagelser i teksten i et klart og præcist 
sprog kan give en karakteristik af tekstens særlige stil. 
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Delopgave B 

Skriveforberedelse 

1. Læs om den litterære artikel s. 147 i Dansk i grundforløbet. 
 

2. Læs den respons, du har fået på del delopgave A, grundigt igennem, og gennemar-
bejd karakteristikken.  
 

3. Brug de sproglige og stilistiske iagttagelser til at påvise, hvordan jeg-fortælleren 
karakteriseres gennem sproget.  
Underbyg karakteristikken ved hjælp af konkrete teksteksempler. 

 
4. Skriv en sammenhængende litterær analyse og fortolkning af Naja Marie Aidt: 

Kvinden i baren med fokus på den udvikling, som jeg-fortælleren gennemgår i tek-
sten, og med henblik på en vurdering af tekstens tema og budskab.  
Du skal huske en indledning, hvor du præsenterer teksten og tekstens tema, og en 
afslutning, hvor du kort sammenfatter besvarelsen. 

Opgave til aflevering (3 elevtimer) 

Evaluering  

Din besvarelse bliver evalueret på, i hvor høj grad du formår at samle dine karakteri-
stikker og tekstiagttagelser til en samlet forståelse af tekstens tema og budskab, og i 
hvor høj grad du formår at formidle dette i et præcist og klart sprog med fyldig doku-
mentation i teksten. 


