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SVENSKT 1800-TAL

 

ROMANTIK  OCH  REALISM  

SVENSK  1800-TALSLITTERATUR     VECKA  15-19          

Vecka    Tisdag    Torsdag 
onsdag

Fredag
15 Introduktion

Genomgång: romantiken

Forts. genomgång: romantiken 

Genomgång Tegnér

Textläsning

Eget arbete

17 Genomgång: Runeberg

Textläsning 

Genomgång: realismen

Eget arbete

Läxförhör 1: romantikens 

och realismens kännetecken 

+ författarna Tegnér och 

Runeberg

Genomgång:  Almqvist

18 STUDIEDAG Textläsning

Eget arbete

Läxförhör 2: Almqvist 

Genomgång: Bremer

Textläsning

19 Eget arbete Genomgång: Benedictson

Textläsning

Eget arbete

Slutföra arbetet med de olika 

författarna och epokerna 

samt repetition

20 Slutföra arbetet med de 

olika författarna och 

epokerna samt repetition

Textläsning

Läxförhör 3: Bremer och 

Benedictsson + reflektions-

uppgift

Läsförståelsetest

  MATERIAL:

  Ess i svenska

   Anteckningar

   Arbetsblad

   Antologi 2

   Filmer

  ARBETSSÄTT:  
  Genomgångar

   Läsning av skönlitteratur     och faktatexter

   Individuellt arbete

   Samtal och diskussioner
   Filmvisning
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INSTUDERINGSFRÅGOR  &  FÖRFATTARPORTRÄTT

s. 72-73  
1. Vad kallas den litterära period 
som kom efter upplysningen?  
2.  Ge tre exempel på vad böcker nu 
kunde handla om. 
3. Vilka egenskaper var viktiga för 
romantikerna? 

s.  75-76 
4. Berätta tre saker du vet om 
Tegnérs liv.  
5. Vad heter den dikt som Tegnér 
skrev för att hylla Sverige?  
6. I vilken dikt kritiserade Tegnér 
våldet? 
7. Sammanfatta handlingen i 
Fritiofs Saga.  
 
s. 77-79  
8. Berätta tre saker du vet om 
Almqvists liv. 
9. Vem var Lars Johan Hierta och 
vilken betydelse hade han för 
Almqvists skrivande? 
10. Vad handlar ”Drottningens 
juvelsmycke” om? Vem var 
Tintomara? 
11. Varför kallade Almqvist sina 
kortdikter för Songes? 
12. Vilken var Almqvists åsikt om 
kvinnans ställning i samhället? 
13. Sammanfatta handlingen i 
romanen ”Det går an”.  Vad syftar  

titeln på? 
14. Hur mottogs romanen i 
konservativa kretsar? 

s. 80-82 
15. Berätta tre saker du vet om 
Runebergs liv. 
16. Sammanfatta handlingen i 
”Fänriks Ståls sägner”. 
17. Vem var Sven Duva? 
18. Varför blev ”Fänriks Ståls 
sägner” så populär? 
 
s. 83-85 
19. Berätta tre saker du vet om 
Bremers liv. 
20. Vilka ämnen skrev Bremer om i 
sina verk? 
21. Hur kom romanen ”Hemmen i 
den nya världen” till och vad 
handlar den om? 
22. Vad är Hertha? (Två svar) 
 
s. 88-89 
23. Berätta tre saker du vet om 
Benedictssons liv. 
24. Under vilken pseudonym skrev 
hon? Varför skrev hon under 
pseudonym tror du? 
25. På vilket sätt liknar romanen 
”Pengar” Benedictssons liv? 
26. Varför och hur tog hon sitt liv? 

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika 
tider och skilda delar av världen. /.../. I mötet med olika typer av texter /.../ ska 
eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin 
förståelse för omvärlden.                                                                                          (Lgr 11) 

Under detta arbetsområde kommer du få möjlighet att utveckla din förmåga att 

• formulera dig och kommunicera i tal och skrift,  
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,  

F R Å G O R A T T F U N D E R A Ö V E R N Ä R V I J O B B A R M E D 
LITTERATURHISTORIA:

Vad handlar texten/dikten om? Finns det ett budskap i texten? 
Hur ser jag att texten är skriven under romantiken/realismen?

Hur kan jag koppla texten till författaren?

Hur har författaren påverkats av det samhälle han/hon levde i?

ESIAS TEGNÉR

JOHAN LUDVIG
RUNEBERG

CARL JONAS LOVE 
ALMQVIST

FREDRIKA BREMER

VICTORIA 
BENEDICTSSON
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ORDLISTA

s. 72-73 
1.härskare =  

 
2.förnuft =  

 
3. fjärran = långt borta, avlägsen 

 
s.75-76 
4.levebröd =  

 
5.förmögna =  

 
6.dyrkan =  

 
7.bragd =  

 
8.svårmod = dysterhet, nedslagenhet 

s.77-79 
9.gåtfull =  

 
10.handfasta = konkreta, stadiga, stabila 

 
11.egendomliga =  

 
12.liberala =  

 
13.androgyn =  

 
14.ackompanjemang = komp, ”musikbakgrund” 

 
15.konservativa =  

 
16.beryktad = vida känd, omtalad 

 
17.eskapader = äventyr, snedsprång 

 
18.förödmjukad = 

s.80-82 
19.okuvlig = oövervinnelig, oeotståndlig, oböjlig 

 
20.strävsamma =  

21.porträttet = avbildningen, ofta av en människa  

22.hjältemod =  

 
23.patriotismen = 

 
24.förhärligandet = 

 
25.oförtrutet = oupphörligt 

s.83-85 
26.kuva = disciplinera, slå ned, hålla i styr 

 
27.despot = 

 
28.förtryck = 

 
29.reformer = förändringar, ombildningar 

s.88-89 
30.självbiografi = 

 
31.omaka = olika 

 
32.våghalsig = alltför djärv, oförsiktig 

 
33.pseudonym = påhittat/antaget namn 

 
34.recensionerna = 
 


