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Tekstanalyse Jan Horn Petersen Hent PDF Forlaget skriver: Et opslagsværk til eleven som supplement til den
obligatoriske danskundervisning på ungdomsuddannelserne. Bogen kan også bruges til klasseundervisning i

grundforløbet eller til elevens eksamensrepetition.

Tekstanalyse er fyldt med konkrete eksempler, der kan danne grundlag for både korte og lange
undervisningsforløb. Den indeholder bl.a. tekster af Klaus Rifbjerg, Tove Ditlevsen, Helle Helle og Morten

Sabroe. Hertil kommer en hel afdeling om billed- og reklameanalyse.

Bogen indeholder kapitlerne:

· Episke tekster

· Lyrikanalyse

· Analyse og fortolkning

· Kommunikation og argumentation

· Sagprosagenrer

· Argumentationsanalyse

· Litterære blandingsgenrer

· New Journalism

· Dokumentargenrer

· Dogmefilm

· Doku-drama, real-plays og sit-coms

· Billedanalyse

· Reklameanalyse

· Tema om billeder, symboler og ikoner.

Bogen giver eleverne et fælles begrebsapparat samt et klart overblik over de forskellige genrer. 

Jan Horn Petersen er cand.mag. i dansk og historie. Han underviser på Espergærde Gymnasium og HF.
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