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Hvilket indtryk efterlader 

værket af Yusef?

Hvilken viden

har du fået om vold gennem 

din litterære oplevelse?

Hvad tænker du om,

 at de fem tekster

 udgør ét litterært værk?

Hvilken viden har du fået 

om rådgivning?

Hvordan forestiller du dig, 

at Yusef og Mehmets relation

 vil være i fremtiden?

Hvilke typer af vold, 

har du fået øje på i værket?

Hvilken udtryksform 

har især været med til at 

lukke dig ind i Yusefs liv?

Hvilket sted i værket 

vil du særligt fremhæve?

Hvad tænker du om værkets 

opbygning og sammensætning?

Hvordan forestiller du dig, 

at Yusefs liv bliver?

Hvad har de fem litterære tekster 

ikke vist dig om Yusef?

Hvilke dele af handlingen 

er udtrykt i flere af værkets tekster?
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Litteratursamtaler om klyngeværket



© Alle rettigheder tilfalder Bryd Tavsheden 

BRYDTAVSHEDEN.DK

 Print og klip samtalekortene ud, så der er nok til alle elever. 

Hvad tænker du, er værkets plot?

Hvilket indtryk efterlader værket 

af Yusef og Frederiks venskab?

Hvad forestiller du dig, 

at Yusef vil sige til sine venner?

Find selv på et spørgsmål

Hvilket indtryk efterlader værket 

af at være en rigtig mand?

Hvilken hjælp forestiller

du dig, at Yusef får?

Hvad har du lært om litteratur?

Hvordan forestiller du dig, 

at Yusefs relation til sin mor 

vil være i fremtiden?

Hvilken aktivitet har givet dig 

den bedste litteraturoplevelse?

Find selv på et spørgsmål

Hvilke udfordringer fra værket 

kan du genkende i dit eget liv?

Hvilken af de fem tekster 

kunne du bedst lide at arbejde med?
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