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Undervisning i
kontroversielle emner
Baseret på Bertill Nordahl og Lene HeinSørensens
roman ”Øje for øje”

Introduktion til et undervisningsforløb i
romanen: ”Øje for øje” af Bertill Nordahl &
Lene Hein Sørensen

Dette forløb sætter fokus på identitet og kontroversielle emner. Sideløbende arbejder eleverne med forskellige grammatiske opgaver, som tager
udgangspunkt i bogens handling.
Målgruppe: Udskolingen
Selve forløbet er opdelt i 3 faser: Før du læser, mens du læser, og efter du har læst. Kort forklaring
ses nedenstående.

1. fase – Før du læser: Her er det meningen, at eleverne skal få deres baggrundsviden
aktiveret.
• Danne sig et overblik over bogen.
• Afklare læseformålene.
• Kendskab til forfatteren og genren.

2. fase – Mens du læser: Her bliver eleverne understøttet i at organisere og huske det
væsentlige i bogens indhold.
• Overblik over bogens personer og handling.

3. fase – Efter du har læst: I denne fase bearbejdes teksten og forståelsen af denne.
• Være tekstnær i form af forskellige analyseskabeloner.
• Være tekstnær i form af forskellige grammatiske øvelser til historien.
• Være tekstnær i forskellige andre kreative opgave, som omhandler kontroversielle emner fx
handlingskort, udsagn, dilemmaspil, ordleg og lign.

Eksempel på overvejelser en lærer har haft i de tre faser i forhold til
kontroversielle emner
Hvorfor arbejde med identitet og kontroversielle emner?
Vi har et stort ansvar, som lærere og medborgere i et demokratisk land, at lære børn at indgå i
dialog med andre, som har andre værdier end en selv. At respektere hinanden, står helt centralt i
den demokratiske proces. At have fokus på at drøfte kontroversielle emner i skolen, kan være
forbundet med store udfordringer hos lærere, da emnerne rummer store konflikter om værdier og
interesser, og hvor der ofte er uenigheder om de faktiske omstændigheder. De vækker ofte stærke
følelser og kan skabe eller forstærke splittelser mellem hinanden.
Dette undervisningsforløb kan forhåbentlig være med til at åbne op for at lade eleverne diskutere
kontroversielle emner og på den måde være med til at udvikle lærernes selvtillid i forhold til at gøre
emnerne til en del af dagligdagen i skolen.
Undervisningsforløbet kan selvfølgelig ikke stå alene – der er også andre væsentlige faktorer,
som skal være på plads. Klasserummet skal være et sikkert og trygt rum, hvor eleverne har

mod på at udforske emnerne åbent og uden frygt. Det er også vigtigt, at eleverne får hjælp til selve
dialogen, som skal være åben og respektfuld.

Hvordan er undervisningsforløbet bygget op og begrundelse for valg af opgaver?
Når man arbejder med elever på forskellige måder, er der en større chance for at få alle med. Det
kan også være med til at stimulere elevernes lyst til at udforske, og det kan fremme deres motivation for at lære samt deres koncentration. Det giver eleverne mulighed for at engagere sig i forskellige tænkningsprocesser samt styrker deres sociale interaktioner.
Undervisningsforløbet består af tre dele. Første del er grammatiske opgaver til historien. Anden
del tager fat om identitet og kontroversielle emner. Tredje del er en samlet analyse af bogen ud fra
kendt skabelon.
I anden del af dette forløb, har jeg valgt, at eleverne først skal arbejde med forskellige ord fra
historien: ordlegen. De skal være tekstnære, og de får mulighed for at få talt om forskellige ord, som
de skal arbejde med senere hen. Eleverne får også øvet at lytte til hinanden. I klassen får den
enkelte elev ikke meget taletid, men når de sidder i mindre grupper, skal alle tale sammen, lytte til
hinanden og prøve at forstå, hvad hinanden siger og mener. Her fremmer det respekten for
hinanden.
Efter denne ordleg skal de arbejde med handlingskort. Eleverne skal tage stilling til forskellige
udsagn og give en begrundelse. De får mulighed for at få styrket de samme ting som ved ordlegen.
Begge måder at arbejde på kan være en god måde at igangsætte en samtale, som kan øge den
fælles forståelse for hinanden og kan medvirke til bedre trivsel i klassen.
Når eleverne har færdiggjort begge opgaver, skal de i gang med en individuel opgave: Identitetsopgave og Me, myself and I. Her skal de tage stilling til hovedpersonen Yusuf og deres egne forhold.
Først forhold, som de ikke har indflydelse på og dernæst forhold, som de har indflydelse på. Det
kan være med til fremme en refleksion omkring dem selv og de faktorer, som spiller ind på deres liv
og fremtid. De får et bedre indblik i, hvad de selv kan påvirke og forme fremadrettet, samt hvilke
faktorer, der er bestemt på forhånd. Opgaverne kan også give anledning til at belyse hvilke ting, de
ønsker at forandre. De danner både en ramme om den personlige og sociale identitet samt den
jobmæssige identitet.
Dernæst skal eleverne tage stilling til forskellige sætninger fra bogen af. Eleverne skal sidde i de
samme grupper. De skal være tekstnære, og de skal, ud fra bogens temaer, diskutere forskellige
kontroversielle emner. Der er givet bestemte tematikker på forhånd, samt hjælpespørgsmål, der
skal være med til at styrke elevernes evne til at kommunikere og styrke deres evne til at være aktiv
deltagende i diskussionen/samtalen. Hensigten med opgaven er også at fremme elevernes kendskab til hinandens kulturelle baggrunde.

Læseformål

Når du har læst teksten, skal du kunne:
-

Skrive en personkarakteristik af hovedpersonen
Lave et detaljeret referat
Lave en analyse af en roman
Tage stilling til eksistentielle tilværelsesspørgsmål

Opgaver: Før du læser
1.
2.
3.
4.
5.

Undersøg og beskriv forfatteren (genre/tema, skrivestil, bibliografi, nationalitet)
Undersøg og beskriv hvilken genretype romanen er.
Forklar hvad titlen betyder.
Find andre ordsprog, som betyder det samme som titlen/overskriften.
Kig på forsiden og læs bagsiden. Hvad tror du bogen handler om, og hvordan tror du, at den
ender?

Opgaver: Mens du læser
Noter kapitlets handling i korte træk

Noter hvilke personer du møder undervejs

Opgaver. Efter du har læst
Du skal skrive et fyldestgørende referat. Du skal huske at holde historien enten i nutid eller datid.
Der må ikke være noget direkte tale.
Benyt nedenstående skabelon til at komme i gang:
1. Historien hedder:
2. Der er [1, 2, 3…] med i historien
3. Han/hun/den/de hedder:

4. Han/hun/den/de er:
[lille/stor, gammel/ung, voksen/
barn, menneske/dyr, høj/lav, mor/
far/datter/søn/dyr]

5. Historien foregår:
[hjemme/i en by/på landet/et
magisk sted/i et spil/andet]

6. Stedet ser ud:

7. Historien starter med, at:

8. Der er nogen, der:
[vinder/taber, bliver sure/glade,
bliver bange/trygge]

9. Beskriv, hvad de oplever:

10. Historien slutter med at:

Giv en personkarakteistisk af Yusuf. Benyt Margitgades skabelon
(margitgade.dk). Du skal benytte personkarakteristik - Del 2.
Personkarakteristik - 2
Navn:
Dato:
Indre karakteristik

X er ...

Følelser: bange for, glad for, nervøs, forelsket i, bitter,
trist, forvirret, lykkelig over, bekymret for...
Tanker: X har mange tanker om ...
tænker meget på ... spekulerer på...
Drømme: X drømmer om ...
Holdninger: X mener, X tror, X opfatter.

Handlinger

Hun/han ...

X ...

Beskytter, stikker af, håner, roser, driller, skammer sig
over, kæmper for, undgår, ligeglad, menneskesky,
tålmodig, temperamentsfuld, mild, undskyldende ...
Hvorfor har personen den adfærd?

Årsagen til x’ adfærd finder vi i ...

Hvordan bliver personen formidlet?
Direkte
Et eksempel herpå er, da ...
Forfatteren fortæller direkte, hvordan vi skal opfatte
X, og der er ikke meget overladt til læseren.
Indirekte
Mellem linjerne får vi at vide ...
Det kommer ikke direkte til udtryk i teksten, men da
... forstår læseren at ...

Er der stor kontrast mellem ydre og indre
karakteristik?
Der er en stor kontrast mellem karakterens ydre og
indre.
På overfladen ser det ud, som om ...,
men indeni er ...
Dette ser vi bl.a., da ...
Kontrasten viser, at der er en konflikt ...

Den direkte (indirekte) fortællemåde er dominerende

Grammatik øvelser
Sæt punktummer, kommaer og spørgsmålstegn i nedenstående stykke:
Halim vender bilen og finder plads tæt ved indgangen i Fælledparken hvor han så parret gå ind han sætter
sig til at vente, har de mon sex sammen Åh Allah du prøver mig igen jeg ved ikke hvad jeg skal gøre min
søns opførsel, gør mig både vred og ked af det vred fordi han trodser mig som far ked af det fordi jeg
åbenbart ikke har opdraget ham til at være en god muslim som viser dig og mig respekt

Ordleg
I skal forklare forskellige udleverede ord til hinanden uden at sige ordet selv. I skal lave det i
grupper, som er sammensat af læreren. I skal gætte følgende ord:
Trodser, intimt, sårbart, uafbrudt, støj, snapper efter vejret, vejlede, jag i mellemgulvet, respektfuldt,
ansvarsfuld, bekymret, glider, uendelige, omfavner, intenst, fortrolighed, tilstedeværelse, sortere, aggression, vred, tumler, uopmærksom, anstrengende, hysteri, forplanter, traditioner, alvidende, forlegent, lyder
højtidelig, nådige, rettroende, fornemmelse, indebrændt, trutmund, arrangeret ægteskab, spekulerer,
grimasse, forandret, appellerende.

Handlingskort, gruppearbejde, som er sammensat af læreren
I denne opgave handler det om at tage stilling til forskellige spørgsmål/udsagn og begrunde
dine svar. Opgaven foregår således:
Din lærer giver jer et ark med handlingskort.
1. Handlingskortene klippes ud, blandes og vendes om.
2. Man skiftes til at trække et kort. Den, der trækker, skal også svare først - derefter går det i urets
retning, og alle svarer. Alle skal have mindst 4 kort. Bliv ved, indtil alle kort er brugt.
3. Når man får et spørgsmål, skal man svare – og derefter give en begrundelse for svaret.
4. Når alle har svaret, er der fri debat om spørgsmålet i gruppen. Hvis ingen lægger ud, spørger man sin
lærer, som hjælper debatten i gang.

Identitetsopgave
Forhold, man ikke har indflydelse på.
Yusuf

Mig

Køn:

Køn:

Alder:

Alder:

Etnisk baggrund:

Etnisk baggrund:

Helbred:

Helbred:

Handicap:

Handicap:

Bopæl:

Bopæl:

Social status:

Social status:

Modersmål:

Modersmål:

Familieforhold:

Familieforhold:

Land:

Land:

By:

By:

Forhold, man med alderen har indflydelse på.
Yusuf

Mig

Uddannelse:

Uddannelse:

Arbejdserfaring:

Arbejdserfaring:

Venskaber:

Venskaber:

Kæreste:

Kæreste:

Sport:

Sport:

Hobby:

Hobby:

Musik:

Musik:

Computerspil:

Computerspil:

Religion:

Religion:

Me, myself and I.
Du skal med denne øvelse nu i gang med at tænke yderligere over, hvordan du ser dig selv og din
hverdag. Læs spørgsmålene, tænk over dem og skriv dine svar ned i noteform.

Hvem er jeg:
• Hvem er jeg?
• Hvem vil jeg gerne være?
• Hvad kan jeg gøre for at blive den, jeg gerne vil være?

Hvad bestemmer jeg:
• Hvad bestemmer jeg selv i mit liv?
• Hvad vil jeg gerne bestemme, som jeg ikke bestemmer lige nu?
• Hvad kan jeg gøre for at få mere selvbestemmelse, der hvor jeg synes, det mangler?
• Hvad kan jeg gøre for at andre bedre forstår mine egne valg?

Diskuter og forklar følgende sætninger fra ”Øje for øje” i
grupper, som er sammensat af læreren. Efter hvert udsagn er der
hjælpespørgsmål, som kan hjælpe samtalen i gang.
Side 22/23: ”Yusuf taler ikke med dem mere. De kalder sig ikke længere De Gyldne Nomader, som de
gjorde, da han var med. Nu kalder de sig for Allahs sønner, og han har hørt, at de går til møder hos HTZ”.

Hjælpespørgsmål:
1.
2.
3.
4.

Hvem er HTZ?
Hvorfor har De Gyldne Nomader ændret deres navn?
Hvorfor har Yusuf taget afstand til dem?
Kender I selv til lign. grupper eller enkelte personer, som har ændret adfærd? (holdninger/meninger/opførsel og det ydre)

Side 24: ”Min søns opførsel gør mig både vred og ked af det. Vred fordi han trodser mig som far, ked af
det, fordi jeg åbenbart ikke har opdraget ham til at være en god muslim, som både viser dig og mig
respekt.”

Hjælpespørgsmål:
1.
2.
3.
4.

Hvorfor er faren vred?
Hvorfor tror I, at Yusuf gør, som han gør?
Hvad tror I/ved I, hvad en god muslim er?
Hvorfor må Yusuf ikke selv vælge?

Side 34, nederst: ”Hvordan kommer danskheden til udtryk hos din søn?” siger Hakan.

Hjælpespørgsmål:
1. Hvorfor er Hakan frustreret?
2. Hvad menes der med danskheden?
3. Føler Yusufs far det samme som Hakan?

Side 35: ”Vil det hjælpe at sende Yusuf tilbage til sin gamle landsby? Vil det afrette ham og skabe den
justits, som der er brug for?”

Hjælpespørgsmål:
1. Definer ordet justits.
2. Hvorfor ønsker Yusufs forældre at sende ham tilbage?
3. Hvordan skal det hjælpe Yusuf og familien at sende ham tilbage?

Side 35: ”Jeg bliver tosset, hvis vi ikke snart kan gøre det. Jeg har sådan lyst. Det har jeg også, siger Yusuf
og mærker den samme lyst”.

Hjælpespørgsmål:
1.
2.
3.
4.

Hvad er det, Yusuf og Suzan taler om?
Hvorfor har de ikke sex med hinanden?
Er det vigtig, at de er gift inden?
Ved I om, det er gældende i de fleste religioner, at man først må have sex, når man er gift? Hvis
man er en troende person.

Side 37: ”Yusuf ser vredt på Suzan og siger: Hvad med din egen familie? Er de ikke også i gang med at
finde en til dig?”

Hjælpespørgsmål:
1. Hvorfor er Yusuf vred?
2. Er Suzan også lovet væk?
3. Kan Suzan sige nej til hendes forældre?

Side 38: ”Vi er alle i Allahs varetægt, så alt er godt, Men hvad med dig, broder, er du blevet rettroende?”.

Hjælpespørgsmål:
1. Hvem er det, der taler til Yusuf?
2. Hvorfor har den gruppe af drenge ændret deres navn?
3. Hvad betyder det at være rettroende?

Side 46: ”Faderen sukker og siger langsomt: Du ved, at jeg vil dig dit bedste. Men er det til dit bedste, hvis
jeg lader dig bestemme, hvad du vil? Vil det ikke være udtryk for, at jeg er en dårlig far, som ikke taget mit
ansvar alvorligt?”

Hjælpespørgsmål:
1. Hvorfor er faren i gang med at skifte mening om at få Yusuf giftet væk?
2. Hvorfor føler faren sig, som en dårlig far, hvis han lader Yusuf selv bestemme?

Side 50: ”Nej, hvordan skal jeg straffe min datter, som jeg elsker over alt på jorden, og som jeg altid har
lovet at ville gøre det bedste for? Siger Hakan og slår ud med armene”.

Hjælpespørgsmål:
1. Hvorfor er Hakan så frustreret?
2. Hvorfor skulle Hakans datter, Jasmin, straffes?
3. Hvorfor vil Yusuf og Jasmin ikke giftes?

Side 59: ”Jeg var jo bare en dreng, ikke? Jeg vidste ingenting, før jeg mødte Suzan, og hun viste mig, hvad
kærlighed er. Jeg ved godt, at jeg ikke kan tillade mig at snakke sådan til dig. Men hvad skal jeg gøre? Jeg
er forvirret. Jeg befinder mig i mørke, og jeg kan se lys nogen steder. Åh, Allah, du som er evig og absolut.
Vis mig lyset. Vis mig vejen. Udfri mig fra mareridt, som jeg befinder mig i. Vil du ikke nok?”

Hjælpespørgsmål:
1.
2.
3.
4.

Hvorfor opsøger Yusuf Moskeen?
Hvorfor beder han til Allah?
Hvad mener han med, at han blot var en dreng?
Har man først et rigtigt ansvar, når man er voksen?

Side 90: ”En hjerneskade? Det var jeg ikke klar over. For os var det bare sjov i gaden. Vi var vilde indeni og
skulle have det ud. Vi var De Gyldne Nomader, og vi var stolte og ville have respekt. Der var ingen, der
skulle fucke med os, og så kom den morluder gående med sin bøssesøn.”

Hjælpespørgsmål:
1. Hvad har De Gyldne Nomader gjort?
2. Hvorfor gjorde de det?
3. Hvad vil det sige at være hjerneskadet?

Side 114: ”Du har mistet din bror. Jeg har mistet en søn. Men du har også mistet din kæreste. Hvad er
der galt, min søn? Jeg forstår ikke, hvad der sker. Jeg forstår ikke dette land, som vi lever i. Jeg har altid
været en fremmed her, og jeg bliver behandlet, som om jeg er en fremmed”.

Hjælpespørgsmål:
1.
2.
3.
4.

Hvorfor fortæller Yusuf ikke sandheden?
Hvad er han bange for?
Hvorfor føler Yusuf fars sig som en fremmed?
Har I oplevet at føle jer fremmede nogen steder?

Side 116: ”Må den Almægtigere være dig nådig. Er det fordi, vi lever i dette land, at du er blevet sådan?
siger Birsen.
- Åh mor, lad nu være, siger Yusuf træt.
Birsen ser bedrøvet ud på sin søn og siger: Har jeg ikke opdraget dig til at være en god muslimsk dreng,
som ærer profeten? Yusuf nikker igen.
- Er det danskerne, som har gjort, at du er blevet sådan? Siger Birsen.
- Mor!”

Hjælpespørgsmål:
1.

Hvorfor føler mor, at det er landets skyld, tror I?

2.

Hvad vil det sige at være en god muslimsk dreng?

3.

Hvad vil det sige at være god?

4.

Hvorfor er mor vred på Danmark og danskerne?

5.

Er Yusuf enig?

Side 121: ”Jeg vil nok bare sige til dig, at du selv skal vælge, hvem du vil giftes med. Jeg har også tænkt
på, om det er godt for dig at arbejde hos onkel Ismael, siger Halim og ser alvorligt på sin søn”.

Hjælpespørgsmål:
1.

Hvad betyder det for Yusuf, at han selv må vælge?

2.

Hvad betyder det for jer, at I selv må vælge job, kæreste og uddannelse?

Side 137: ”Yusuf kigger vantro på Helle Dissing, som fortsætter: Derfor slog jeg din elskede lillebror ihjel.
Yusuf. Derfor slog jeg din kæreste ihjel, som jeg ved, at du var meget forelsket i.”

Hjælpespørgsmål:
1.

Hvad betyder det at være vantro?

2.

Titlen ”Øje for øje”, hvad betyder det?

3.

Hvorfor tror I, at Helle vælger at slå to ihjel i Yusufs liv?

4.

Giver det mening, at bogen hedder ”Øje for øje”?

Side 140: ”Jeg forstår hendes sorg og vrede, fordi jeg mærker sorgen og vreden i mig selv. Men jeg
genkender ikke hendes behov for hævn, for hvad skal det gøre godt for? Vil det bringe Benyamin og Suzan
tilbage, at jeg dræbte hende? Ville jeg få det bedre, hvis jeg gjorde det? Ville jeg opleve retfærdighed, hvis
jeg sagde ”Øje for øje”, som hun gør.”

Hjælpespørgsmål:
1.

Hvorfor forstår Yusuf hendes vrede?

2.

Hvad tænker I om hendes hævn? Forstår I hende?

3.

Yusuf siger, at hun får retfærdighed for hendes søn, ”Øje for øje”, men nøjes hun kun med det?

4.

Hvad betyder ordet retfærdigt?

5.

Har I selv oplevet nogle ting/situationer, hvor I gik meget op i, at det skulle være retfærdigt?

6.

Hvad betyder ordet hævn?

7.

Har I selv oplevet nogle ting/situationer, hvor I gik meget op i at få hævn?

Afslutningsvis
Du skal lave en analyse af romanen, du skal igen benytte, margitgade.dk - Analyse af novelle
samlet. Du skal udfylde følgende nedenstående punkter. Husk at komme med eksempler fra
teksten af, du skal være tekstnær konstant.
•

Tid og sted:

•

Miljø:

•

Synsvinkel:

•

Sprog:

•

Tema:

•

Din mening:

Personkarakteristik - samlet
Navn:
Dato:
Indledning

”Titel” er en novelle (roman), som er skrevet af (navn) i (årstal), I novellen (romanen) ...

Hvilken tekst arbejder du med?
Hvilken karakter vil du analysere?
... optræder hovedpersonen X.
eller
... optræder X, som er en sekundær karakter i
novellen.
Hvorfor er karakteren interessant?
... man undrer sig over ...
... hun/han fremstår som ...
... hun/han er ...
... hun/han optræder som historiens
fortæller.
... han/hun har (mister) kontrollen over ...

Ydre karakteristik
Mand, kvinde, pige, dreng, alder.
Relationer: datter/søn af, mor til, far til,
storesøster, storebror, stedmor, stedfar, gift
med, single...
Udseende: ansigt, krop, kropsholdning,
påklædning
Uddannelse og arbejde
Interesser
Økonomisk situation: rig, fattig, mellemklasse.
Geografisk placering: land, provinsby, storby,
navnet på stedet
Boligforhold
Sprog: Hvordan taler personen? Dialekt,
slang, normal- eller fagsprog?
Fortæller de ydre kendetegn indirekte noget
om personen?
fx Især peger hans påklædning og bolig på, at
han er temmelig fattig

Karakteren er særlig interessant, fordi ...

X er en ... ,Hun/Han har ..., Herudover er ..., De ydre kendetegn viser indirekte, at ..., Især peger ...
på at ...

Hvilke særlige konflikter oplever karakteren?

Hun/Han har ...

I løbet af novellen kommer X ud i en
situation, hvor han føler sig så presset af, ... at
han ...
X oplever en række problemer med ...
X står i et dilemma, hvor han på den ene side
... og på den anden side ...

Indre karakteristik
Følelser: bange for, glad for, nervøs, forelsket
i, bitter, trist, forvirret, lykkelig over, bekymret
for...

X er ...
Hun/han ...

Tanker: X har mange tanker om ...
tænker meget på ... spekulerer på...
Drømme: X drømmer om ...
Holdninger: X mener, X tror, X opfatter.

Handlinger
Beskytter, stikker af, håner, roser, driller,
skammer sig over, kæmper for, undgår,
ligeglad, menneskesky, tålmodig, temperamentsfuld, mild, undskyldende ...

X ...
Årsagen til x’ adfærd finder vi i ...

Hvorfor har personen den adfærd?

Hvordan bliver personen formidlet?

Den direkte (indirekte) fortællemåde er dominerende.

Direkte
Et eksempel herpå er, da ...
Forfatteren fortæller direkte, hvordan vi skal
opfatte X, og der er ikke meget overladt til
læseren.

Indirekte
Mellem linjerne får vi at vide ...
Det kommer ikke direkte til udtryk i teksten,
men da ... forstår læseren at ...
Er der stor kontrast
mellem ydre og indre karakteristik?

Der er en stor kontrast mellem karakterens ydre og indre.
På overfladen ser det ud, som om ...,
men indeni er ...
Dette ser vi bl.a., da ...Kontrasten viser, at der er en konflikt ...

Rund eller flad karakter
Rund
I teksten er der rigtig mange oplysninger om
X, og det gør hende/ham til en rund karakter.
Teksten beskriver så udførligt, at hun/han
fremstår som en virkelig og levende person,
som læseren let kan forestille sig.
eller
Flad
Der er meget få oplysninger om X, hvilket gør
karakteren flad. Vi kender kun personen
meget overfladisk, og det giver læseren et
indtryk af ...

Personens forhold til andre
Hvilket forhold har de til hinanden?
Der er en konstant kamp mellem...
Der opstår ...
Z føler ... men ...
Z har stor betydning for ...?

Personens udvikling
Dynamisk
X er en dynamisk karakter. Hun/Han
gennemgår en udvikling fra at …
til at ...
Undervejs ...

Statisk
X er en statisk karakter. Trods det at hun/han
oplever ... ændrer han sig ikke.
Fx ...

Konklusion og afrunding
Hvordan er personen, i forhold til det du
fandt interessant i indledningen?
Hvordan er personen samlet set?
X følger (følger ikke) samfundets normer og
idealer ...
X bliver hovedsageligt skildret gennem (sit
sprogbrug, sine handlinger, sit følelsesliv),
hvilket bevirker ...
Karakteren bliver forstærket ved hjælp af ...
Gennem X oplever læseren ...
Gennem X får læseren en forståelse af ...
X er en (er ikke en) troværdig karakter. Det
skyldes ...

I historien møder vi også Z.
Hun/han er ...

Ordleg
I skal forklare forskellige udleverede ord til hinanden uden at sige ordet selv. I skal lave det i grupper, som er
sammensat af læreren. I skal gætte følgende ord:

Trodser

Tumler

Intimt

Uopmærksom

Sårbart

Anstrengende

Uafbrudt

Hysteri

Støj

Forplanter

Snapper efter vejret

Traditioner

Vejlede

Alvidende

Jag i mellemgulvet

Forlegent

Respektfuldt

Lyder højtidelig

Ansvarsfuld

Nådige

Bekymret

Rettroende

Glider

Fornemmelse

Uendelige

Indebrændt

Omfavner

Trutmund

Intenst

Arrangeret ægteskab

Fortrolighed

Spekulerer

Tilstedeværelse

Grimasse

Sortere

Forandret

Aggression

Appellerende

Vred

