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NYE UNGDOMSROMANER er et genrehæfte til folkeskolens ældste klasser og indgår i serien Dansk i
dybden. Her præsenteres den danske ungdomsroman - lige nu. I forlængelse heraf indføres eleverne i 10
værktøjer, som de kan bruge, når de skal analysere og fortolke en roman sammen, parvis eller hver for sig.
Her er en veloplagt ramme for arbejdet om et fælles værk. Her vil eleverne lære om, hvad der kendetegner

genren. De vil få demonstreret og afprøvet konkrete analyseredskaber, så de er klædt på til senere at udvælge
og anvende relevante værktøjer i forbindelse med deres læsning, fortolkning og fremlæggelse af selvvalgte

ungdomsromaner.

NYE UNGDOMSROMANER rummer et tydeligt stillads til en fælles gennemgang (med indlagte læse-,
skrive- refleksionsopgaver) af Jesper Wung-Sungs Skolen (2013), og hvor eleverne får mulighed for over
længere tid at fordybe sig sammen i et værk. Medtaget er også citater og eksempler fra væsentlige danske
ungdomsromaner af Sanne Munk Jensen, Glenn Ringtved, Kim Fupz Aakeson, Anita Krumbach, Merete

Pryds Helle m.fl.

Forfatterne bag Materialet er Mette B. Westergaard og Loa Bille, som begge er dansklærere på
Gåsetårnsskolen i Vordingborg.

Mette B. Westergaard er forfatter til det prisbelønnede materiale Ned i novellen, undervisningsforløb og
litteraturmaterialet Mærkelige dage i serien MÆRKER.
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