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Sæt skrivespor Jørgen Larsen Hent PDF Forlaget skriver: I Sæt skrivespor 1 skal eleverne læse fagtekster,
undersøge og diskutere sprog og genretræk, arbejde med sproglig korrekthed og grammatik, og de skal selv
skrive fagtekster. Materialet præsenterer et overskueligt undervisningsforløb, hvor sproglige og grammatiske
opgaver kan inddrages, når klassen ønsker at fokusere på sprog, genre og grammatik. I bogen er der til hvert
genrekapitel anført en skriveproces – sæt skrivespor – der kan anvendes som en afslutning på genrearbejdet,
og hvor sprogbrug, sproglig korrekthed og grammatik benyttes i en funktionel kontekst – eleverne skal skrive

med en hensigt.

Hensigten er at gøre eleverne i de ældste klassetrin til genrebevidste tekstlæsere og produktive tekstforfattere
med et hensigtsmæssigt og levende sprog, når det gælder fagtekster.

 
Sæt skrivespor 1 består af en elevbog samt en digital lærervejledning med kopiark, og materialet henvender

sig til de ældste klassetrin i folkeskolen.
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