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Krimi Kirsten Sonne Harild Hent PDF Forlaget skriver: Krimi er et litterært genrehæfte til folkeskolens ældste
klasser og indgår i genreserien Dansk i dybden.

Krimi åbner krimigenrens spændende univers og fører eleverne igennem krimiens historiske udvikling, dens
særlige kendetegn og genretræk. Gennem et aktivt arbejde - mundtligt og skriftligt - hvor der lægges op til
både kreativitet og leg med genren, udfordres elevernes opfindsomhed, og deres kendskab til genren sættes i

spil.

Krimi sikrer, at eleverne bliver klædt på med relevante analyseredskaber, så de selv kan analysere og skrive
en krimi. Derudover indeholder hæftet fremgangsmåder for forberedelsen, som træner eleven i at klare den

mundtlige eksamen.

Krimi er skrevet af Kirsten Sonne Harild, som er forfatter til en række børne- og ungdomsbøger, herunder
detektivserien Cornelius Krut. Derudover holder hun mange foredrag og kurser samt arrangerer

skriveværksteder, både i og uden for skoleregi. Læs mere om forfatteren, hendes blog og krimikurser på
forlagets hjemmeside.
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