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REJSELITTERATUR indgår i serien GENRER I DANSK til danskundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Bogen præsenterer et litteraturhistorisk udvalg af rejselitteraturens mange genrer - fra dagbogens korte
øjebliksrapport til den kunstnerisk bearbejdede erindring.

De fire kapitler indledes med en karakteristik af den overordnede rejseform og rejsemotiv, mens hvert uddrag
introduceres med en præsentation af genren, forfatteren og af samtidens typiske rejsetendenser.

Tekstudvalget i REJSELITTERATUR er skrevet af danske forfattere og skribenter, der skriver om deres
oplevelser, missioner og refleksioner fra såvel lange udenlandsophold som kortere strejftog. Der indgår også

fotografier og journalistiske tekster i materialet. Uddragene er didaktisk bearbejdet med ord- og
begrebsforklaringer, analysespørgsmål, skriftlige opgaver og forslag til mundtlige øvelser og diskussioner.

Alt dette gør det interessant og overskueligt for eleverne at tilegne sig danskfaglige kompetencer, mens de
samtidig får udvidet deres  horisont om eventyrlyst, udlængsel og rejseliv.

REJSELITTERATUR er oplagt at bruge i forløb, der inddrager både litteratur, sprog og medier. Bogen er også
meget velegnet i det tværfaglige samarbejde.
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