Digtanalyse
Husk altid at begrunde din analyse med eksempler fra digtet.

Digt:
Et digt er et ordkunstværk, hvor det oftest er ord der sat sammen med henblik på at belyse et emne, en
følelse eller en holdning. Der er forskellige genre af et digt:
▪
▪
▪

Traditionelt digt
Prosadigt
Rapdigt

Traditionelt
-

Der er ofte mulighed for at synge eller nynne et traditionelt digt.
Består af mindst en strofe, hvor stroferne er ensartet i form, længde og rim.
Der er fokus på følgende punkter:
o Linjer
o Rim
o Stavelser

Prosadigt
-

Et prosadigt er ofte fortællende og beskriver en lille historie.
Består af mindst en strofe, hvor stroferne sjældent har faste mønstre i formen.
Der er ofte fokus på følgende punkter:
o Linjer
o Rim (ikke nødvendigvis)
o Stavelser
o Sproglige billeder
Knækprosa
o
o

Minder om skønlitterær dog med knækket linjebræk
Strofisk form

Rapdigt
-

Et rapdigt har ofte forskellig strofeopbygning
Består af mindst en strofe, som kan synges eller rappes. Dog sjældent med traditionel melodi.
Der er ofte fokus på følgende punkter:
o Rim
o Linjer (ikke nødvendigvis)
o Stavelser

Digtanalyse
-

Titel, forfatter, årstal og klassificering af digtets type
o Strofer, rim og linjer?

Tema og budskab
-

Præcisering af tema og budskab
o Kærlighed, racisme, had.
Hvad er digterens budskab med teksten? Og formår personen at komme igennem med det?

Metode i digtet
-

Lyrisk
o Fortalt med følelser
Episk
o Fortællende
Dramatisk
o Alvorlige handlinger
Hvordan bruger forfatteren handlingen? Fremstilling.
o Symboler?

Din fortolkning
-

Hvordan synes du digtet er?
o Hvad er din fortolkning af digtet.

Rimtype:
-

Der kan være forskellig type af rim i digtet:
o Parrim - aabb
o Krydsrim - abab
o Omsluttende rim (kiastiske rim) - aabb
o bogstavsrum
o kombineret parrim (sekvensrim) – aabccb
o Tiraderim – aaaa
o
o
o
o
o

Enderim - rim ved versslutning;
Midtrim - et ord midt inde i verset rimer på et ord midt inde i næste vers;
Indrim - et ord midt inde i verset rimer med slutordet.
Mandlig rim - rim på trykstærk stavelse (mand/kan)
Kvindelig rim - rim på trykstærk + tryksvag stavelse (kvinde/spinde)

Tid og sted i digtet
-

Bliver der fortalt hvilken tid digtet strækker sig over og kan der identificeres et bestemt historisk
tidspunkt/periode.
Hvornår og hvor forgår digtet?
Hvilket miljø er der i digtet (Herunder er det essentielt at påpege natur, mennesker, samfund osv)
Kronologisk eller tidsspring
Flashback/flashforward eller nutid?

Personkarakteristik
-

Hoved- og bipersoner (Evt statister eller andre personer i digtet)
o Alder, udseende, erhverv, handlinger og holdninger. Indblik i fremstilling af personerne.

Fortællersynsvinkel
-

Hvilken fortællervinkel er der gjort brug af i digtet?
o Jeg-fortæller
▪ ”Jeg synes, at hun var sød”
▪ Åbenlys fortæller.
▪ Optrædende i 1.person
▪ Eksplicit tilstede i teksten
▪ Fortælles af jeg’et.
o Alvidende fortæller
▪ ”Han tænkte, at hun var sød, men hun havde tænkt, at han ikke var noget for hende”
▪ Fuldt overblik over teksten
▪ Kender alles tanker og følelser, fortid, nutid og fremtid.
o Indre synsvinkel
▪ ”Han tænkte, at hun så sød ud”
▪ Fortælleren er inde i personen/personerne der fortælles om.
▪ Kan indvie i tanker og følelser.
o Ydre synsvinkel
▪ ”Manden gik på gaden”
▪ Fortælleren er skjult placeret
▪ Uden for handlinger, tanker osv.

Perspektivering
-

Man kan vælge at lave en perspektivering til andre sange, digte eller tekster.

