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Fra første linje¤Lærerens bog Cecilie Eken Hent PDF Forlaget skriver: I dette materiale har Cecilie Eken
valgt at lægge fokus på mellemtrinnet. Meget af arbejdet med disse elevers skriftlige udtryk foregår gennem
fiktionsskrivning. Det er relevant, at basale håndværksmæssige færdigheder kommer på plads i disse år - og
det er lige så relevant, at den ´barnlige´ opfinderglæde og fantasi holdes i træning. Begge elementer har efter

forfatterens mening perspektiver, der rækker langt ud over arbejdet med fiktionsskrivning.

Fra første linje. Skriv med en forfatter i 3.-6. klasse fokuserer på elevernes arbejde med at skrive en novelle
eller en historie af nogle siders længde med fiktive karakterer og en klassisk plotopbygning. Materialet er
bygget op af tre hovedkapitler, der svarer til de faser, forfatteren kan siges at gå igennem, når en historie
skrives. Først opstår idéerne (første fase), så kommer der struktur på indholdet ved hjælp af noter, skemaer
m.m. (anden fase) og så går skrivearbejdet i gang - herunder overvejelserne om formen og sproget (tredje

fase).
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