
Natascha Worre Ambjørn 

worreambjoern.dk 

Starten på det 21. århundrede 
Det 21. århundrede består af årene 2000 - 2099.  

Opgave 1 - undersøg: 
Undersøg hvilke vigtige begivenheder, der har fundet sted i Danmark og i verden i løbet af de                 

seneste 17 år. Lav en tidslinje med disse begivenheder eksempelvis terrorangrebet 11. september             

2001 på Twin Towers i USA 

 

Opgave 2 
1. Læs novellen Nickos pige af Henrik Einspor  

a. Imens du læser skal du tage noter (markerer i teksten) til følgende: 

i. Tidstypiske træk fra det 21. århundrede i teksten 

2. Brug berettermodellen til at forklare novellens spændingsopbygning 

3. Lav en personkarakteristik af novellens vigtigste personer 

4. Undersøg navnesymbolik i novellen (slå navnene op på de forskellige personer og undersøg             

om deres navn passer til deres karaktertype) 

 

Opgave 3 
1. Læs novellen Raftehegn af Kim Fupz Aakeson 

a. Imens du læser skal du tage noter til følgende: 

i. Tidstypiske træk fra det 21. århundrede i teksten 

ii. Kendetegn på, at Kim Fupz Aakeson har skrevet novellen (repetition fra 8.            

klasse) 

2. Lav en tegning af novellens handling - tag udgangspunkt i et sted, du synes er centralt  

3. Lav en personkarakteristik af faren og sønnen og beskriv deres indbyrdes forhold 

4. Beskriv sønnens forhold til og tanker om moren 

5. Hvorfor hedder novellen Raftehegn 

 

 

Opgave 4 
1. Læs Lytter ik’ til dem af Djämes Braun 

2. Hvilken genre hører Lytter ik’ til dem til? 

3. Lyt til Lytter ik’ til dem  

4. Lav en analyse, der passer til genren 

5. Lav en perspektivering til hverdagen i det 21. århundrede 

 

Opgave 5 
1. Se musikvideoen Udødelig af Nik og Jay: https://www.youtube.com/watch?v=daoRMfRjZig  

2. Find symboler i musikvideoen 

a. Symboler på tid, død, tro mm.  

https://www.youtube.com/watch?v=daoRMfRjZig
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3. Lav en filmanalyse af musikvideoen 

a. I skal have særligt fokus på klipning og lyseffekter 

 

Opgave 6: Afleveringsopgave 
1. Læs novellen Plastichjerte af Ronnie Andersen 

a. Imens du læser skal du tage noter til følgende (gennemgås på klassen) 

i. Typiske træk fra det 21. århundrede i teksten 

ii. Sproglige virkemidler 

 

2. Til aflevering: Snak om afleveringsopgaven i samtalegrupper og giv hinanden gode råd og             

bud på, hvordan opgaven kan løses. Opgaven skrives og  afleveres individuelt. 

a. Vælg og reflektér over en af de seks fremhævede sætninger fra novellen (alle             

behøves ikke vælge den samme sætning i gruppen): 

i. Nogen skal forarge, så folk kan leve med dem selv, fordi de er bedre 

ii. Nogen skal jo danse på bordene og skabe sig åndssvage 

iii. Nogen skal gå imod strømmen 

iv. Nogen skal være den skyldige, for at andre kan føle sig uskyldig 

v. Nogen skal være upopulær, for at andre kan føle sig overlegen 

vi. Nogen skal jo springe på hovedet i den lave ende 

 

b. Skriv en reflekterende og argumenterende artikel eller novelle med udgangspunkt i           

den sætning du har valgt 

 


