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Generation A Nikolaj Theil Hent PDF Frederik er en helt almindelig gymnasieelev. Fagligt og socialt klarer

han sig okay, men følelsen af at være indespærret i et system, der er designet til at skabe ensrettede
samfundsrobotter, har alligevel et fast greb i ham, og en dag bliver uddannelsestyranniet for meget for ham.

Midt i et danskmodul går han ind på Facebook og spørger sine klassekammerater, om de er med på at
boykotte undervisningen. Forslaget er ikke gennemtænkt, men det tænder en gnist, som udvikler sig til en
brand, der truer den bestående samfundsorden. Generation A skildrer et nyt ungdomsoprør skudt i gang af
elever på et københavnsk forstadsgymnasium. Bogen kredser om revolution, venskab, skoletræthed, vold,
forelskelse, sex og identitet i spændingsfeltet mellem frihed og ansvar. Romanen henvender sig til unge
mellem 15-25 og er velegnet til undervisningsbrug i folkeskolens ældste klasser og på de gymnasiale

uddannelser. Tematikken konfronterer de unge med spørgsmål som: Hvorfor tage en uddannelse? Hvilke
positive og negative sider er der ved skolesystemet? Hvad ville I bruge tiden på, hvis I ikke var underlagt

samfundets krav om at tage en uddannelse? Hvad er godt og skidt ved samfundet? Hvad er frihed og hvordan
hænger det sammen med ansvar? Nikolaj Theil, født 1976, er cand. mag. i dansk og engelsk og har skrevet
kommentarer for Politiken, Information og Berlingske Tidende samt boganmeldelser for Weekendavisen.

Generation A er hans første roman.

 

Frederik er en helt almindelig gymnasieelev. Fagligt og socialt klarer
han sig okay, men følelsen af at være indespærret i et system, der er
designet til at skabe ensrettede samfundsrobotter, har alligevel et fast
greb i ham, og en dag bliver uddannelsestyranniet for meget for ham.

Midt i et danskmodul går han ind på Facebook og spørger sine
klassekammerater, om de er med på at boykotte undervisningen.
Forslaget er ikke gennemtænkt, men det tænder en gnist, som

udvikler sig til en brand, der truer den bestående samfundsorden.
Generation A skildrer et nyt ungdomsoprør skudt i gang af elever på
et københavnsk forstadsgymnasium. Bogen kredser om revolution,



venskab, skoletræthed, vold, forelskelse, sex og identitet i
spændingsfeltet mellem frihed og ansvar. Romanen henvender sig til

unge mellem 15-25 og er velegnet til undervisningsbrug i
folkeskolens ældste klasser og på de gymnasiale uddannelser.

Tematikken konfronterer de unge med spørgsmål som: Hvorfor tage
en uddannelse? Hvilke positive og negative sider er der ved

skolesystemet? Hvad ville I bruge tiden på, hvis I ikke var underlagt
samfundets krav om at tage en uddannelse? Hvad er godt og skidt
ved samfundet? Hvad er frihed og hvordan hænger det sammen med
ansvar? Nikolaj Theil, født 1976, er cand. mag. i dansk og engelsk
og har skrevet kommentarer for Politiken, Information og Berlingske
Tidende samt boganmeldelser for Weekendavisen. Generation A er

hans første roman.
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