Hjælpeark Den analyserende artikel
Struktur
Indledning

Fokuspunkter
Indledningen rummer en
refleksion over opgavens emne
og præsenterer klart og tydeligt
den vinkel, du ser emnet ud fra.

Hjælpesætninger
Fx ved et emne om Børn og
forældre i kunst og litteratur:

Præsentation af tekstmaterialet i
opgaven

Novellen Latter af Naja Marie
Aidt fra novellesamlingen Tilgang
(1995) viser os, hvordan familien
kan udforme sig i en tid, hvor vi
både ønsker og fravælger
familielivet.

Din indledning skal sprogligt set
være fængende og interessant,
så du motiverer din modtager til
at fortsætte læsningen.
Midte

I dagens Danmark er der
mange som ønsker sig den
ideelle familie, men hvad sker
der når man ikke lever op til
idealet?

Midterdelen af din analyserende
artikel er selve analysen og
sammenligningen. Her formidler
du din tekstforståelse og analyse
med klar forbindelse til den
vinkel på emnet, du netop har
præsenteret i indledningen.

Novellen begynder in medias res
og…. Fortælleren er en alvidende
fortæller. Det ser vi blandt andet
…..

Et vigtigt led i formidlingen af din
tekstforståelse er, at du bringer
dokumentation for det, du siger,
i form af citater. Tekstcitaterne
skal altid
kommenteres/fortolkes.

Hele budskabet i novellen Latter
er, at forældre - og i særdeleshed
mødre… Dette minder om
Michael Kviums maleri, European
Eksperimental Painting, som
netop afspejler….

Husk du skriver om et emne –
dvs. dine analytiske
betragtninger bør flettes
sammen med dine refleksioner
over emnet undervejs.

Hverken Aidt eller Kvium giver os
nogen form for afslutning, men
ønsker…

Din analyse afsluttes med en
konklusion, der får dens vigtigste
pointer til at træde frem.
Afslutning

I slutningen runder du din
analyserende artikel af med at
binde indledning, midterdel og
afslutning sammen. Ved at gøre
dette nuancerer du din
afslutning, som modtageren er
blevet klogere på emnet.

Idealet om den perfekte
kernefamilie eksponeres
konstant på de sociale medier….
men litteraturen og kunsten kan
hjælpe os med også at takle det
svære i de personlige relationer…

