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Dette materiale indeholder nyttige angrebsteknikker til tekstanalyse og tekstforståelse ud fra 5 udvalgte
tekster, som arbejder med forskellige redskaber, der skal hjælpe med at få hold på teksten. Et enkelt og

overskueligt materiale som henvender sig til unge og voksne, der modtager danskundervisning på VUC’er,
folkeskolens overbygning, ungdomsskoler, tekniske skoler, produktionsskoler og erhvervsuddannelser.

I gang med litteratur tager udgangspunkt i tekster af nyere dato:

• Gennem byen sidste gang af Dan Turèll har fokus på billedsprog og sammenligning
• Fasaner af Helle Helle har fokus på disposition og komposition

• Alder af Maja Lucas har fokus på minimalisme og personkarakteristik
• Skrald af Jakob Ejersbo har fokus på referat og miljø

• Hos frisøren af Dorthe Nors har fokus på generel tekstforståelse

Arbejdet med teksterne er bygget ens op. Der er førlæsningsaktiviteter, som skal sætte tanker i gang om, hvad
teksten handler om. Efter læsning knytter opgaverne sig til teksten. Opgaverne har forskellige tilgange og
sværhedsgrader, og hvor det er nødvendigt, bliver de understøttet af faglige artikler, som gør det nemt at

arbejde selvstændigt med dem.

Hensigten med materialet er at styrke deltagernes interesse for litteratur og få genopfrisket elementære
danskfaglige redskaber og færdigheder.
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