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ALLE PRISER ER EKSKL. MOMS OG FORSENDELSE.

»LESELANDSCHAFTEN« indeholder tre te-
maer: »Zeit«, »Familie« og »Gut und Böse«.
Titlerne på temaerne er overordnede og
rummelige, og de spejler den mangfoldig-
hed, der er i både temaer og tekster. Temaerne
indledes med tekster, der hver især giver et
bud på og en indledning til det tema, de
følgende tekster beskæftiger sig med. Der-
ved får eleverne mulighed for at reflektere
over og forholde sig overordnet til temaerne,
inden arbejdet med de litterære tekster går
i gang. På den måde er der rig mulighed for
diskussioner, der kan forberede arbejdet med
teksterne og forsyne eleverne med indblik i
og holdninger til de tre temakredse.

Teksterne i »LESELANDSCHAFTEN« forholder
sig forskelligt til temaerne, og der er lagt
vægt på, at de har dybde og litterær værdi.
Forfatterne er alle estimerede og spiller en
rolle på den litterære scene. I teksterne er der desuden mulighed for at stifte yderligere
bekendtskab med elementer af »Landeskunde«. Stort set alle tekster har en eller flere referen-
cer, der peger på betydelige begivenheder inden for historie, politik, geografi og kultur. Der
henvises i bogen til yderligere beskæftigelse med »Landeskunde« via bogens hjemmeside.
»LESELANDSCHAFTEN« er illustreret med værker fra kendte tyske billedkunstnere. Billederne
giver en ekstra dimension fra en anden kunstnerisk vinkel til den tekst og det tema, de indgår
i. På den måde supplerer billederne tekster og temaer, samtidig med at de viser vigtige
eksempler fra tysk kultur. Tekster og billeder danner tilsammen et bud på den dannelse,
undervisningen formidler.

Teksterne henvender sig til elever fra 3. semester i de gymnasiale uddannelser og er tæt
gloseret med en række henvisninger til links på bogens hjemmeside, hvor man kan fordybe
sig yderligere. Her er der også forslag til opgaver til bogens temaer og tekster. Opgaverne er
forskelligartede og arbejder på forskellige niveauer lige fra tekstgengivelse til -fortolkning.

Målgruppe: fortsættersprog på B- og A-niveau fra 2. semester i stx, hhx, htx samt hf.
Pris efter skolerabat: 189,- kr. ved direkte salg fra forlaget.
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