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Muntlige ferdigheter er viktig. Å ha trening i å stå fram, uttrykke seg presist, delta i samtaler som likeverdig
partner og kunne lytte og respondere på andres synspunkter er forutsetninger for aktiv deltakelse på alle
områder i samfunnslivet. Alle elever skal ha mulighet til å delta i diskurser knyttet til ulike fag og emner i
ulike språksituasjoner, og ikke bare ved hjelp av det uformelle hverdagsspråket. Det er ikke nok å ha kunnskap
om fag, en må også vite hvordan kunnskapen skal uttrykkes, og hvilke normer som gjelder. Med
Kunnskapsløftet er muntlige ferdigheter blitt sentralt i skolen. Muntlighet skal gjennomsyre alle fag på alle
trinn, trenes på mange måter og knyttes til læring, dannelse og utvikling av kritisk evne. Denne boka gir
perspektiver på og redskaper til utvikling av muntlig kompetanse. Boka presenterer noen sentrale muntlige
kompetanser og sjangre og viser deres plass i læreplanen og deres betydning for læring. Boka inneholder også
konkrete arbeidsmåter og øvelser som skal gjøre det mulig å arbeide systematisk og gjennomtenkt med de
muntlige ferdighetene. Beate Børresen er førstelektor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale
studier, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Lise Grimnes er frilans forteller og kulturformidler. Sigrun Svenkerud er høgskolelektor ved Fakultet for
lærerutdanning og skoleforskning, Høgskolen i Buskerud.
karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget. karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god
kompetanse i faget Studiekompetanse og fagbrev.

Forberedelse og kvalifisering til studier i Norge Høyere kvalitet i medarbeidere og leveranser Arbeid med
læreplaner. Hva betyr kompetanse? Hva ligger i det lokale handlingsrommet? Les om læreplanverket
Horisonter følger kompetansemålene i læreplanen av 2006. Religioner og livssyn blir behandlet på en
likeverdig måte utfra sin egenart, og innfallsvinkelen er. ASCHEHOUGS DIGITALE SKATTKAMMER
FOR UNGDOMSTRINNET.
Digital kompetanse gjennom daglig bruk i læringsarbeidet. I læreplanen til Kunnskapsløftet er et av. Det
inneholder også utdrag fra en håndbok med konkrete eksempler på muntlig kommunikasjon i ulike situasjoner
som kan være en ressurs å dele ut til nyansatte. Statsborgerprøven varer i maksimalt 60 minutter. Prøven er på
norsk. Du kan velge mellom bokmål og nynorsk. Du får 32 oppgaver med tre svaralternativer hver, der. Les
om andres erfaringer. I Udir-magasinene kan du lese om erfaringene til lærere og pedagoger i barnehage som
allerede har tatt videreutdanning. Skandinavisk Institutt for Kommunikologi Skandinavisk Institutt for
Kommunikologi (tidl.
Kommunikasjon og Forandring) ble opprettet av Jorunn Sjøbakken og Truls. Gyldendal Norsk Forlag AS.
Gyldendal Norsk Forlag AS

