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Tæt på litteratur Martin Jørgensen Hent PDF Forlaget skriver: Tæt på litteratur er en lærebog til
læreruddannelsen og en inspirationsbog til lærere og andre, som interesserer sig for litteratur. Bogens giver et

samlet bud på, hvordan man kan gå tæt på den litterære tekst, som er litteraturundervisningens
omdrejningspunkt. Når litteraturundervisningen skal udvikles, planlægges, gennemføres og evalueres, er det
nødvendigt, at læreren har veludviklede tekstanalytiske kompetencer og kan reflektere over, hvad litteratur er.
I Tæt på litteratur har litteraturanalysen et didaktisk perspektiv med henblik på at styrke lærerens muligheder
for at handle professionelt og kreativt og åbne for de mange muligheder for læring og dannelse, der findes i
litteratur. Der diskuteres desuden relevante metoder i forhold til litterær analyse. I bogen fokuseres endvidere
på sproget som indgang til den litterære oplevelse og erkendelse. Det åbner for undersøgelse, analyse og
fortolkning med inddragelse af danskundervisningens øvrige kompetenceområder: læsning, fremstilling og
kommunikation. Denne 2. udgave er opdateret og udvidet med en tekstantologi og tilhørende stilladserende
spørgsmål til det videre arbejde. Martin Jørgensen er cand.mag. i dansk og kristendomskundskab og tidligere

lektor ved VIA University College. Tidligere har han udgivet Tæt på sprog, Tæt på literacy og Tæt på
danskdidaktik (skrevet i samarbejde med Johannes Fibiger og Jørgen B. Asmussen).
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