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Stjernestøv og guldkorn A Görel Hydén Hent PDF Forlaget skriver: Stjernestøv og guldkorn består af elevbog
A, B og C med tilhørende lærervejledninger. Det er et materiale til at arbejde med genrer og sprog på
mellemtrinnet (3.-6. klasse), og det giver eleverne en grundig indsigt i at skrive i forskellige genrer.

Kapitlerne er systematisk opbygget med en tydelig arbejdsgang med større og mindre skriveopgaver, som
leder frem mod en såvel mundtlig som skriftlig fremstilling. Hvert kapitel har en modeltekst som

udgangspunkt for tekstanalyse. Modelteksten viser eleverne hovedtrækkene ved den aktuelle genre og
hjælper eleverne til at se genrens særlige struktur og sproglige kendetegn. Eleverne ledes gennem et

struktureret skriveforløb, og når teksten er færdig, skal den præsenteres for klassen. I løbet af processen
forbedrer eleven teksten gennem respons fra kammerater og lærer.

Lærervejledningen til Stjernestøv og guldkorn A består af konkrete forslag til undervisningsoplæg samt
forslag til vurdering af elevens skriftlige arbejder og mundtlige fremlæggelser. I lærervejledningen findes der

en udførlig beskrivelse af arbejdsgangen samt forslag til arbejdsmåder.
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