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Tema 3, temaopgave: Nykritik 
Temaopgave med fokus på målstyret undervisning. 

Find en tekst der egner sig for din klasse og lav selv en nykritisk analyse af teksten. I disse forslag har jeg 

foreslået en Ole Lund Kirkegaard-tekst for 1.-4. klasse og Skammerens Datter for 5.-6. klasse.  

Konkret undervisningsforslag (1.-2. klasse) 
Læringsmålstyret undervisning på baggrund af nykritisk tekstarbejde 

Kompetencemål  
Kompetenceområde: Fortolkning 

Kompetencemål (1.-2. klasse): Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur 

og andre æstetiske tekster 

Undersøgelse: 
Vidensmål:  Eleven har viden om tema, genre, forløb og personskildring  
Færdighedsmål:  Eleven kan udpege centrale elementer  
 
Læringsmål: At eleverne kan lave en (enkel) personskildring 

Aktiviteter: Oplæsning og samtale, eventuelt skriftlighed (gerne børnestavning) og tegning.  

Tegn på læring: eleverne kan tale med om personerne, de skal arbejde med og kan kommunikere om 

vanskeligheder ved at tegne personerne uden at ’lægge noget til’ fra deres egen fantasi. 

Evaluering: Kan eleverne genkende ydre og indre personbeskrivelse og kende forskel på direkte og indirekte 

personkarakteristik (ikke med disse ord)  

Vælg f.eks. en tekst af Ole Lund Kirkegaard, hvori der næsten altid indgår nogle sjove personer1. Til denne 

opgave kan man nøjes med at læse et enkelt uddrag, f.eks. indledningen til Lille Virgil2. 

Læs først uddraget højt for eleverne. Samtal om de personer, de møder i teksten. Hvem kan de huske?  

Eleverne deles nu ind i mindre grupper, der hver især skal lytte godt efter, og prøve at huske eller skrive, 

hvad de hører om en bestemt person.  Virgil, Carl Emil, Oskar, Oskars mor, bageren, læreren, smeden  og 

købmanden.  Lad eleverne tale i grupperne om deres person. Bagefter taler hele klassen sammen om 

personerne, hver gruppe fortæller, hvad de er kommet frem til om deres person. Tal med eleverne om, at 

man forestiller sigen hel masse om de personer, man hører om. Somme tider mere end det, der står i 

teksten. Prøv at læse teksten højt en gang til, og få eleverne til at huske eller skrive ned, hvad de har hørt 

om personen, og hvad de har sluttet sig til om personen, ud fra de billeder, teksten har dannet i deres 

hoved. Hvis de ikke har sluttet sig til noget, så prøv at gøre eleverne opmærksomme på de steder i teksten, 

hvor der kun indirekte står noget om personen. 

                                                             
1 I bogen Ole Lund Kirkegaard – og alle de andre rødder af forfatter Trine May (Gyldendals forfatterserie) findes 
uddrag af flere af Kirkegaards bøger.  
2 Findes i ovenstående s. 17-24. Forløbet her er inspireret af opgaverne i denne bog. 
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F.eks. får vi ikke at vide, at Lille Virgil bor alene, men vi kan måske regne det ud: han bliver vækket af en 

etbenet hane, ikke af sin mor eller far. Er Oskar en dreng, der ikke kan sidde stille i timerne? Der står i hvert 

fald, at han er den, der skriver mest i lærerens sorte bog, den bog, man skal skrive i efter skoletid hvis man 

ikke kan sidde stille. Er Carl Emil overvægtig? Han spiser i hvert fald hele tiden. 

Er Lille Virgil fattig og Carl Emil rig? (han spiser ”rigtig mad af tallerkener” Det gør Lille Virgil så nok ikke. 

Hvis I læser afsnittet fra s. 21-24 får vi også at vide, at Virgil drikker sodavand til morgenmad)) 

Tal også med eleverne om, at nogle gange får vi noget at vide (direkte eller indirekte) om personernes 

udseende, andre gange om det, de tænker på. Tak om forskellen på ydre og indre personkarakteristik. 

Hvor meget får vi at vide om børnenes udseende i Lille Virgil-klippet? Og om de voksne? Kan eleverne tegne 

personerne? Hvem er lettest at tegne, børnene eller de voksne? 

Hvad får vi at vide om personernes indre? Oskar, der er lidt af en rod, Carl Emil, der spiser hele tiden (er 

han lidt tyk?) og er meget rig (både i børneøjne og i voksenøjne  ”Foran hans hus er der græsplæne og 

tulipaner på rad. Det så meget fint ud” og ”Han havde et løbehjul, et sværd af træ og en blå stok….”). 

La eleverne tegne deres person. Hvad kan de bruge fra teksten, og hvad må de selv lægge til ud fra deres 

egen fantasi og forestillinger? 

Reflektér over elevernes respons på arbejdet. I hvor høj grad lykkedes det at få eleverne til at kende forskel 

på indre og ydre personkarakteristik og på direkte og indirekte personbeskrivelse? 

3.-4. klasse 
Kompetenceområde: Fortolkning 

Kompetencemål (3.-4. klasse): Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem 

undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster 

Undersøgelse:  

Vidensmål:  Eleven har viden om personkarakteristik  
Færdighedsmål:  Eleven kan undersøge personers motiver, konflikter og handlinger  

 
Læringsmål: At eleverne kan lave en personkarakteristik 

Aktiviteter: Oplæsning og samtale og skriftlighed 

Tegn på læring: Eleverne kan gøre rede for indre og ydre personkarakteristik og de kan tale med om 

forskellen på at læse karakteristikken direkte eller indirekte.  

Evaluering: I hvor høj grad formår eleverne at nedskrive deres personkarakteristik? I hvor  høj grad forstår 

eleverne forskellen på indre og ydre, direkte og indirekte personkarakteristik? 

På 3.-4. klassetrin kan man lave samme forløb, men med større grad af skriftlighed. Man kan tage 

udgangspunkt i personkort, hvor eleverne noterer personens ydre (udseende) og personens indre og hvor 

de noterer, hvad man rent faktisk hører om i teksten, og hvad man kan gætte sig til eller regne ud. Dette 



© Bettina Buch 
Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern 

administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er 
nævnt i aftalen 

 

kan laves på et A4-ark, der opdeles i fire felter  (indre/ydre, hvad kan vi læse, hvad kan vi regne ud) med 

personnavnet i midten. 

5.-6. klasse 
Kompetenceområde: Fortolkning 

Kompetencemål (5. -6. klasse): Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse 

af litteratur og andre æstetiske tekster 

Undersøgelse:  

Vidensmål:  Eleven har viden om scenarier og tidsforståelser  
Færdighedsmål : Eleven kan undersøge teksters rum og tid  
 
 
Læringsmål: At eleverne kan lave miljøbeskrivelse 

Aktiviteter: Oplæsning, selvlæsning,  samtale og skriftlighed 

Tegn på læring: Eleverne kan tale med om og gøre rede for miljøbeskrivelse som fagbegreb. Hvad dækker 

det over, hvad kan man læse i teksten, hvad kan man læse ud af det, personerne gør? Eleverne kan skrive 

en miljøbeskrivelse og begrunde den med eksempler fra den læste tekst. 

Evaluering: I hvor høj grad formår eleverne at nedskrive deres miljøbeskrivelse? I hvor  høj grad forstår 

eleverne at gøre rede for, hvad miljøbeskrivelse er for noget og hvad man bruger den til? 

Undervisningsforslag: 

Eleverne læser  første kapitel til Skammerens Datter hjemme.  

Læs indledningen frem til s. 14: ”…tog den bedste hævn, jeg kunne” højt for eleverne. Tal med eleverne om 

det miljø, de får et indtryk af. Tal med dem o, hvad der peger på miljøet. 

Lad nu eleverne genlæse de samme sider og tale om, i grupper, følgende spørgsmål: Hvordan kan de se det 

miljø, historien foregår i, for sig? Hvad i teksten giver dem billeder i hovedet, eller i fantasien? 

Tal i klassen om, hvad det er for et miljø. At der er tale om en fantasytekst, som foregår i en ikketid, der 

ikke er ligesom eventyrernes ikketid. I fantasyteksterne er miljøet mere velbeskrevet og ligner noget, vi 

kender fra historien(ofte middelalderen). Men det ER ikke historisk. Hvordan kan eleverne se det i teksten, 

giv eksempler? Og hvad minder om noget, de måske kender fra historien/middelalderen. Find eksempler i 

teksten. Tal med eleverne om forskellen. 

Eleverne kan allerede her komme med et bud på en mere samlet fremstilling om det miljø, teksten 

udspiller sig i. Man kan tale om kortene i begyndelsen af bogen. Hvorfor er de der? Hvad hjælper de med? 

Passer kortene med den forestilling, eleverne selv har. Hvordan giver kortene læseren en hjælp til at 

forestille sig miljøet? Eleverne laver til sidst en skriftlig miljøbeskrivelse hvor de husker at give eksempler 

fra teksten. Her kan man nøjes med de indledende side , eller eleverne kan inddrage hele kapitel 1.  
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Man kan evt. fortsætte arbejdet med hele teksten og senere fokusere på personkarakteristik, 

fortællerforhold og til slut tema og motiv. I så fald sættes nye mål for undervisningen. 

 

 


