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Skriftlig dansk i HF - på nettet Anders Østergaard Hent PDF Forlaget skriver: Skriftlig dansk i hf – på
nettet er en håndbog, der på overskuelig vis forklarer og viser, hvad hf-prøvegenrerne går ud på og hvordan
kursisterne kan lære at håndtere dem og udfolde sig i dem – særligt i lyset af den nye, digitale prøveform.

Skriftlig dansk i hf – på nettet bygger på grundidéer i nyere skrivepædagogik om processkrivning, skriftligt
samarbejde og genrestyret formidlingsskrivning.

Den besvarer følgende faglige spørgsmål:

· Hvad går de tre genrer i skriftlig dansk ud på?

· Hvilke generelle skrivefærdigheder er de vigtigste?

· Hvordan optimerer man form og indhold i sin besvarelse?

· Hvad skal kursisterne især gøre i hver genre?

Udgivelsen holder sig eksamensmålene klart for øje, men bygger op til dem i en progression af instruktioner
og øvelser.

Skriftlig dansk i hf – på nettet er helt opdateret i henhold til forsøget med digital eksamen og arbejdet med
medietekster.

For hold med den ældre, ikke-digitale prøveform henviser vi til forgængeren: Skriftlig dansk i hf. Grundbog
& øvelser, der vil være i handelen indtil den nye prøveform er helt indfaset.

Denne trykte udgave er en kompakt version af indholdet i den mere omfattende iBog® med samme titel.
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