BIS ANS ENDE DER WELT
TEXTE ZUM THEMA REISEN
»BIS ANS ENDE DER WELT – TEXTE ZUM
THEMA REISEN« indeholder 20 tekster, der
anlægger varierende vinkler på emnet rejse.
Teksterne repræsenterer forskellige genrer.
Der er mange forskellige måder at rejse
på, fra den trivielle pakkeferie til rejsen der
griber afgørende ind i ens liv. For alle teksterne gælder det, at de både skildrer ydre
og indre rejser. Personerne kommer til fjerne egne af kloden og overskrider landegrænser, men også egne grænser og opdager nye sider af sig selv. Rejsen, der kan
opleves som både spændende og skræmmende, kommer på den måde til at handle
om identitet og identitetssøgning.
Teksterne er samlet i undertemaer, alt efter
hvad der har drevet personerne til at rejse.
»Einführung« er tænkt som appetitvækkere, mens teksterne i »Die Urlaubsreise« problematiserer fantasierne om strand og palmer. »Die Reise ins
Unbekannte« undersøger, hvorfor nogen begiver sig på rejser, der medfører ubehageligheder, ultimative udfordringer og måske livsfare. Er det
eventyrlyst eller måske jagten på lykken? I »Die Reise die mein Leben ändern sollte« støder vi på mennesker, der vil væk fra en indholdsløs og undertiden uudholdelig hverdag. De søger på hver sin måde efter en ny mening.
Det sidste tema er »Reise und Beruf«. I det moderne samfund rejser mange
mennesker som en del af deres arbejde. Nogle rejser af karrierehensyn, andre
fordi det er deres eneste mulighed.
Til bogen hører en hjemmeside med forslag til varierede arbejdsopgaver.
Teksterne lægger op til et naturligt samarbejde med andre fag, fx dansk,
psykologi, religion, samfundsfag og historie.
Målgruppe: fortsættersprog på B- og A-niveau fra 1. semester i stx, hhx,
htx og hf.
Pris efter skolerabat: 189,- kr. ved direkte salg fra forlaget.
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