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Tala så att andra lyssnar är en lättillgänglig bok för åk 7-9 om kommunikation, argumentation, debatt och
muntlig framställning. Boken är fylld med konkreta tips, tydliga arbetsgångar och elevnära exempel ur
vardagen. Missa inte de två kortfilmerna som hör till boken: Kroppsspråk" och "Hjälp! Jag får panik!"

Perfekta tankeväckare inför ett arbete om muntlig framställning. Läs mer Muntlig framställning, retorik och
debatt, åk 7-9 Det här är en kul, lärorik och intressant bok om kommunikation. Texten är lättläst, personligt
skriven och exemplen är konkreta och hämtade ur ungdomars vardag. Du som lärare kan, med boken som

grund, snabbt sätta igång med de olika avsnitten. Dina elever får konkreta tips och tydliga arbetsgångar för att
lära sig hur man kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. De får också lära sig grunderna i

argumentation och debatt samt läsa en historisk tillbakablick över retorikens framväxt.

Våra experter hjälper dig eftersöka Svenska för dig Läs och diskutera Lärarhandledning cd . Sedan jämförde
jag med hur eleverna nått det specifika kriteriet. 2.1 Muntlig framställning i skolan och det nationella provet
Demokrati och kommunikation hör tätt samman anser Cecilia Olsson Jers 201211 och menar således att den
kommunikativa kompetensen går hand i hand med de demokratiska värden som det svenska samhället vilar

på. Texten är lättläst personligt skriven och exemplen är konkreta och hämtade ur ungdomars vardag.
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Jag kommer från en muntlig berättartradition och ville vara nära den även i den skrivna litteraturen. Det här är
en. Texten är lättläst personligt skriven och exemplen är konkreta och hämtade ur ungdomars vardag. Muntlig
framställning retorik och debatt åk 79. Marianne Løken det är så inspirerande att träffa dig och smittas av din

. Vid gruppresentationer är det viktigt att den som talar står upp övriga sitter ned.
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