
SO WAR'S 
NYHED

»So war's« er en antologi af lyriske
tekster fra middelalderen til moderne tid.
Sammen med teksterne indgår billed-
materiale, der illustrerer billedkunstnernes
fortolkning af teksternes temaer, men
med en visualiseret optik. Antologien
retter sig sprogligt og visuelt mod alle trin
i tyskundervisningen i ungdomsuddan-
nelserne, og den giver en kort introduk-
tion til de perioder, som teksterne repræ-
senterer. Teksterne giver en enestående
mulighed for at introducere eleverne til
centrale emner i litteraturen i en genre,
der opfordrer til indlevelse og som giver
et nedslag i situationer, oplevelser og følelser af forskellig slags, så ele-
verne kan tage del i, hvad der bekymrede, glædede, rystede og optog tysk-
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re over tid.
eksterne lægger sammen med illustrationer og periodeintroduktioner op
il diskussioner om en række vigtige eksistentielle emner, som ikke alene
ptog mennesker før i tiden, men som også i dag indgår i den dannel-
esrejse, som mennesker foretager i livets forskellige faser. Teksterne kan
roblemløst anvendes til at supplere de emner, som man måtte beskæftige
ig med: fx kærlighed, angst, ungdom, barndom og meget mere.
illedmaterialet repræsenterer i sig selv et kunsthistorisk forløb og det giver
n oplagt mulighed for at arbejde med en supplerende tilgang til tekster-
es univers, ligesom det vil styrke elevernes bevidsthed om kunst- og lit-
eraturhistoriske perioder i et udfordrende samspil.
eksterne er grundigt glosserede. På Tyskforlagets hjemmeside er der
Målgruppe: Stx, hf, hhx og htx.
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pgaver i form af arbejdsspørgsmål til alle tekster og emner. Materialet
ager udgangspunkt i tekst- og periodeforståelse, og det lægger op til at
tyrke elevernes sprogproduktion.
So war’s« udsendes til alle abonnenter.




