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Ned i novellen Cecilie Eken Hent PDF Forlaget skriver: Ned i novellen er et nytænkende grundbogsmateriale
til litteraturundervisningen i 8.-9. klasse og består af grundbog, antologi, elevens notatbladssamling og

lærervejledning.

Grundbogens 10 kapitler indfører eleverne i de væsentligste skønlitterære genrer – både de realistiske og de
fantastiske. Materialets 40 voksen- og ungdomsnoveller er udkommet efter år 2000 og er udvalgt tematisk

med henblik på en ung læser.

LærebogsforfatterMette B. Westergaard parrer på en overbevisende måde inspirationen fra Cooperative
Learning med, hvad hun kalder, litteraturarbejdets fem søjler: Genre som læsemåde, At skrive for at lære,

Værk og læser, Dialogen og Skriv i genren.

Udgivelsen Ned i novellen har fået 2. pladsen i Børne- og Undervisningsministeriets Undervisningsmiddelpris
2012. I nomineringen lyder det: »Ned i novellen giver elever og lærere mulighed for at arbejde både

engageret, seriøst og fleksibelt med genren. Materialets meget klare struktur er med til at give den sikkerhed
der skal til for at arbejde med fantasi, indlevelse og kreativitet.« Undervisningsmiddelprisen gives til et nyt

undervisningsmiddel af bemærkelsesværdig høj kvalitet til folkeskolen, ungdoms- eller
voksenuddannelserne.
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