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Toril Mois essay "Språk og oppmerksomhet" diskuterer hvordan vår tenkning om moral i for stor grad er
preget av et uoppmerksomt språk. Med diskusjoner av Iris Murdoch, Lille Eyolf og med et blikk på rettsaken
mot Anders Behring Breivik, stiller Moi spørsmål om hvordan vi skal snakke om det vi ser for virkelig å forstå
hverandre. Til grunn for våre moralske vurderinger og vår forståelse av verden må vi anlegge det Moi kaller
"et rettferdig og kjærlig blikk". Hva som ligger i det - og hvor vanskelig det er - blir den lille boken en
diskusjon av.
elevsiden.
no er en informasjonstjeneste for foreldre, lærere, ansatte i PPT og andre som har ansvaret for barn og ungdom
i skolealder. Her finner du nærmere 100. Elevene som får særlig oppmerksomhet, er elever fra språklige
minoriteter.
Forholdet mellom ordforråd og lesing, identitet og lesing og kultur og lesing, står. 31.05.2017

Sikkerhetsforums årskonferanse. Sikkerhetsforums årskonferanse 2017 - Om læring og tiltak i
petroleumsvirksomheten. Konferansen arrangeres torsdag 8. I spedbarnsalderen er felles oppmerksomhet et
fundament for sosiale relasjoner, en forutsetning for tilegnelse og bruk av språk, og dypest sett en betingelse
for. Katters atferd Stedsans hos katt Hva gjør man når katten ikke bruker kattetoalettet? Om
ureinslighet/urinmarkering hos katter Villkatter og tamkatter Språkløyper er er en nasjonal strategi som skal
styrke norske elevers språk, lesing og skriving. I løpet av fire år skal alle norske barnehager og skoler nås.
Språk og språkvansker Sist oppdatert: 04.
03.14. Variasjonsbredden i språkutvikling og språkferdigheter er stor. Noen barn tilegner seg språket med en
forsinket.
Bryllup. Langesund Bad ser til at ditt livs opplevelse får den oppmerksomhet den fortjener! Inviter din
familie, venner og kjente til fantastiske. Norsk rettskriving: Skriveregler og råd om rettskrivning og
tegnsetting. Korrekturavdelingen.no tilbyr veiledning i rettskrivning og tegnsetting. Ett skritt foran - et tegnog språkkurs. Ett skritt foran består av fem kurstrinn. Det overordnede målet med kursrekken er å skape et
utviklende tegnmiljø rundt.

