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Text &amp tal
I Text &amp tal arbetar eleverna efter en modell med en tydlig progression där de stegvis bygger upp sina
kunskaper och avslutar varje kapitel med en examinationsuppgift.
Med Text &amp tal konkretiseras det centrala innehållet och kunskapskraven för Svenska 1.
Varje kapitel inleds med en presentation av det centrala innehåll som kapitlet behandlar. Innehållet bryts
sedan ner till en tydlig arbetsgång för eleverna med texter och ett stort antal övningar med inbyggd
progression.
Kapitlet avslutas med konkretiserade kunskapskrav och en examinationsuppgift.
Eleven får arbeta med skriftlig framställning på olika sätt: novellen som skönlitterär genre, referat och
källkritik, argumenterande text och utredande text i form av ett fördjupningsarbete. Dessutom finns kapitel om
språkriktighet som tar upp meningsbyggnad, formellt språk och textbindning. Kapitlet om retorik behandlar
såväl hyllningstal och argumenterande tal som säljande tal. Boken innehåller dessutom ett kapitel om
språksociologi. Tekniskbeskrivning

Den digitala boken finns tillgänglig online via en personlig inloggning (e-postadress krävs för att skapa ett
konto hos Natur &amp Kultur). Du behöver internetuppkoppling för att komma åt den.
Flash plug-in ska vara installerad om du använder dator.
Den digitala boken fungerar på alla datorer (PC, Mac och Chromebook) och surfplattor med webbläsare som
Google Chrome, Firefox, Internet Explorer eller Safari.
För optimal upplevelse rekommenderar vi en skärmstorlek som minst motsvarar en surfplatta, d.v.s. ca 10 tum
och uppåt. På mindre skärmar, t.ex. en smartphone, kan du förstås också läsa boken och lyssna på texten.
text-let,Skilt og dekor - designede løsninger til standard priser Et av landets ledende dekorbyrå. Vi fokuserer
på et tett samarbeid, som selvfølgelig inkluderer kunden og ikke minst alle de ansatte i bedriften. Kurs. sign
text Academy tilbyr til en rekke kurs inne folie og montering. Indici tilbyr medierådgiving, myndighetskontakt
og hjelp med kommunikasjonsplaner - ikke minst for å kunne stå i en mediestorm. Tekstlaboratoriet tilbyr
teknologiske løsninger til forskere, stipendiater og masterstudenter ved Det humanistiske fakultet. Det
omfatter databaser, ordlister og. BESTILL KURS. Ønsker du å delta på et av kursene som er beskrevet under
"KURSTILBUD - KURS PRIVAT" velger du "PÅMELDING KURS" i menyen på venstre side. Klikk på
bladet for å bestille abonnement I dette nummeret av Medium kan du lese mer om: Medium profilen •
Klarsynte Cecilie Violett Beyer:: Studentenes erfaringer. Vi har bedt noen av våre nåværende studenter i
Krakow om å skrive litt om hvordan de har det i studietiden. Dersom du ønsker å komme i. 100.
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