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From dompas to democracy Birger Axen Hent PDF Forlaget skriver: From Dompas to Democracy er det
oplagte bud til undervisningen i Sydafrikas dramatiske historie og stærke litteratur. Bogen kommer omkring
regnbuenationen Sydafrika, den historiske baggrund for apartheid, udviklingen frem mod i dag og Nelson
Mandelas betydning for Sydafrika. Bogen består også af en stor antologidel med noveller og digte, der

spidder de sydafrikanske og almenmenneskelige problematikker, skrevet af både kendte og mindre kendte
sydafrikanske forfattere. Her findes meget materiale, der ikke før har været brugt i

undervisningsmateriale.Teksterne i bogen er et bredt spektrum af taler, interviews, artikler, historiske kilder,
digte og noveller. Til alle tekster er der arbejdsspørgsmål, og der er også et væld af skriftlige og kreative

opgaver samt opgaver, hvor eleverne træner informationssøgning og præsentation.
From Dompas to Democracy er målrettet Engelsk A- og B-niveau. Bogen kan bruges fra 1.g, hvor de mest
tilgængelige kapitler kan læses. Eleverne kan arbejde videre med bogen og temaerne, så de sværeste tekster

behandles i 2. og 3.g, og de tematiske problemstillinger på denne måde udbygges. From Dompas to
Democracy er oplagt at bruge i tværfaglige sammenhænge med især samfundsfag og historie.
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