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Gennem kernestoffet skal 
eleverne opnå faglig fordybelse, 
viden og kundskaber. 
Kernestoffet består af primært 
dansksprogede tekster 
suppleret med norske og 
svenske tekster på 
originalsprog. Kernestoffet 
behandles i et sprogligt, 
litterært og mediemæssigt 
perspektiv, som skønsmæssigt 
vægtes ligeligt. De tre 
perspektiver indgår i et tæt 
samspil i undervisningen, 
herunder i de enkelte forløb.  

Inden for de tre perspektiver 
arbejdes der med mindst seks 
værker med historisk og 
genremæssig spredning, hvor 
roman, digtsamling og 
dokumentarfilm skal være 
repræsenteret. Mindst to af 
værkerne skal have tilknytning 
til et forløb, der fortrinsvis har 
et litterært perspektiv. Mindst 
ét værk vælges med 
udgangspunkt i elevens 
fagpakke eller projekt- og 
praktikforløb. Værklæsningen 
giver mulighed for fordybelse i 
en afgrænset tekst.  

Eleverne skal kunne:  

• –  udtrykke sig 
præcist, nuanceret og 
formidlingsbevidst 
mundtligt, skriftligt 
såvel som multimodalt 

• –  beherske 
skriftsprogets normer 
for korrekthed og 
anvende grammatiske 
og stilistiske 

LITTERATURFORLØB 1 
 
Norrøn Litteratur  
 
Uv-tid 30 timer 
Fordyb.tid 10 timer 
 
Tre-ugers 
hovedfagsperiode med 
fokus på især sagaer, 
mytologi og 
analysemetoder. 
 
Pensum: 
Den nordiske mytologi:
  

Skabelsen 
 - Odin, Vile, Ve og hele 
gudekredsen   
Den Ældre Edda: Vølvens 
Spådom (læses) 
 
Sagaer: 
Ravnkel Frøjsgodes saga 
(værk læses) 
Gisle Surssøns saga 
(fortalt) 
Sjön: Skygge-Baldur (værk, 
moderne saga - læses) 
 
Heltesagn:  
Uffe hin Spage (fortalt) 
 
Folkeviser (læses): 
Elverskud 
Ebbe Skammelsøn 
 
Dertil gennemgang af og 
øvelser i runeskrivning, 
niddigtning og poetiske 
figurer i sagaskrivning. 
Litoter (underdrivelse), 
hyperbler (overdrivelse) 
og kenninge (metaforer). 
 
LITTERATURFORLØB 2  
 
Poetikker 

Perioden om den 
norrøne litteratur skal 
give eleverne et 
åndsbillede af vores 
forfædres religiøse 
forståelse, af deres 
dyder og af deres 
litteratur. Altså give 
eleven viden om 
datidens forhold 
mellem tekst, kultur 
og samfund. 
 
Træning i læsning, 
analyse, fortolkning 
og perspektivering. 
Forståelse for 
sagaernes 
hovedmotiver og 
fortolkningen af 
samme. De skal 
kunne vurdere 
forskellige teksters 
genremæssige tilhør. 
 
Poetikperioden øver 
eleverne i præcist, 
nuanceret 
sprogbrug i såvel 
skrift som tale. 
Grammatisk skriftligt 
korrekthed kan, hvis 
det mestres, 
udfordres digterisk 
og kunstnerisk på et 
individuelt plan.  
Den enkelte elev 
kan finde sin egne 
sproglige 
præferencer og 
knytte dette til egen 
udvikling og 
modning. 
 
De skal efter 
perioden have 
kendskab til 
forskellige poetikker, 



grundbegreber  
• –  demonstrere indblik 

i sprogets funktion og 
variation, herunder 
dets samspil med 
kultur og samfund  

• –  anvende centrale 
mundtlige 
fremstillingsformer 
(herunder holde 
oplæg og 
argumentere for et 
synspunkt) med 
formidlingsbevidsthed  

• –  anvende centrale 
skriftlige 
fremstillingsformer 
(herunder redegøre, 
diskutere, analysere, 
fortolke og vurdere) 
med 
formidlingsbevidsthed. 

• –  analysere, fortolke 
og perspektivere 
fiktive og ikke-fiktive 
tekster  

• –  analysere og 
vurdere teksters 
kommunikative 
betydning  

• –  demonstrere viden 
om og kunne 
perspektivere til træk 
af den danske 
litteraturs historie, 
herunder samspillet 
mellem tekst, kultur 
og samfund  

• –  demonstrere 
kendskab til og 
forholde sig 
reflekteret til 
mediebilledet i dag  

• –  navigere og 
udvælge og forholde 
sig kritisk og analytisk 
til information i alle 
medier samt deltage i 
og bidrage til digitale 
fællesskaber  

• –  demonstrere viden 
om fagets identitet og 
metoder  

• –  undersøge 
virkelighedsnære 
problemstillinger og 
udvikle og vurdere 
løsninger, hvor fagets 
viden og metoder 
anvendes.  

 

 
Uv-tid 30 timer 
Fordyb. tid 15 timer 
 
Perioden fokuserer på 
sprog og skriftlighed. Dette 
gøres gennem arbejde 
med hovedsageligt lyrik 
og poetikker gennem 
historien. 
 
Pensum: 
 
Aristoteles: 
Poetikken (uddrag) 
– særligt fokus på 
tragediens status som 
sublim kunst og 
”katharsis”. Mimesis-
begrebet og tragediernes 
opbygning og 
bestanddele. 
Eksempelmateriale: 
Sofokles: Ødipus (fortalt) 
 
Nietzsche: Tragediens 
fødsel (uddrag) 
Eksempelmateriale: 
Thorkild Bjørnvigs: 
Klitspejlet 
 
Thomsen, Søren Ulrik: Mit 
lys brænder (uddrag) 
Leth Jørgen: Jeg er 
levende 
– portrætfilm om Søren 
Ulrik Thomsen.  
Thomsen, Søren Ulrik: Det 
værste og det bedste 
 
Versefødder, rimtyper, 
sproglige figurer, 
gendigtning, og forskellige 
skriveøvelser. 
Skriveøvelserne inkluderer 
øvelser efter enkeltord, 
associationsøvelser, 
gendigtning af 
udenlandske digte og 
pasticher på Søren Ulrik 
Thomsen og Peter 
Adolphsen. 
 
De skrevne tekster blev 
efterfølgende samlet i en 
lille bog. 
 

mens analyse og 
fortolkning af enkelte 
digte bør kunne 
gøres selvstændigt, 
for så vidt det angår 
stilistiske træk og 
temaer. 
 
 
 
 
 
 

 


