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Mennesker i bevægelse, kulturer, der mødes, international mediekultur delt på nettet. Den verden, vi lever i
og må forholde os til hver dag, er gennemstrømmet af globaliseringen. Men hvordan påvirker globaliseringen

litteraturen og litteraturundervisningen? 

 
 

Litteratur med udsyn 1+2 giver et bud på, hvordan danskfaget kan medtænke globaliseringen, hvilket er
nødvendigt, hvis faget skal hjælpe os til at forstå, hvad det vil sige at være menneske i en moderne verden.

 
 

Med fem tilrettelagte forløb: “Migration”, “Netlitteratur”, “Vidnesbyrd”, “Grønland” og “Orienten”
bevæger Litteratur med udsyn sig i nedslag fra nutiden til oplysningstiden og præsenterer nogle af de

spændende muligheder, der viser sig, når vi ser på litteraturen med globale øjne. 

 
 

Det globale blik giver nye perspektiver på kanoniserede forfattere, lader ikke-kanoniserede forfattere træde
frem i lyset og skaber plads til nye emner og genrer. Det er LITTERATUR MED UDSYN.

 
 

Bind 1 består af forløb om ”Migration”, ”Netlitteratur” og ”Vidnesbyrd”.
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