
Snyd ikke dig selv ved eksamen, 2.rev.udg.
Hent bøger PDF

Klaus Kj\u00f8ller
Snyd ikke dig selv ved eksamen, 2.rev.udg. Klaus Kj\u00f8ller Hent PDF Dette er den frækkeste, men også
den mest nødvendige lærebog i vor tid. Alle hader eksamen. Den gør os nervøse og skræmte. Den tager vores

værdighed fra os og giver os en karakter i stedet. I denne bog afsløres eksamen. Bogen ser eksamen fra
elevens synspunkt. Uanset om eleven går i folkeskolen, på en ungdomsuddannelse eller på universitetet.

Bogen siger skråt op til skolesystemets og undervisningsministeriets officielle præk om eksamen. I stedet går
bogen direkte til sagen og lærer dig hvordan du bedst får det resultat du selv synes du fortjener. Gør eksamen
retfærdig ved at gøre din forberedelse professionel: Læs denne bog, følg dens råd — og din fremtid er godt
begyndt. Undgå at ærgre dig over at du ikke læste den før det var for sent: Læs den nu! Udkommet i 4 oplag
allerede i 1990’erne. Trykt i 11.000 eksemplarer. Og nu også som e-bog og paperback med alle nødvendige
opdateringer: ny karakterskala og computerens indtog i skolesystemet. Forfatteren trækker både på sine

erfaringer fra sine tre børns skolegang, fra sine mange år som censor ved studentereksamen i dansk stil og fra
sine indsigter som forsker i retorik og sprogbrug. Klaus Kjøller var 1978 - 2015 lektor i moderne dansk sprog
og sprogbrug ved Københavns Universitet. Han har specialiseret sig i politisk kommunikation og sprogbrug.

Han har skrevet bøger om manipulation, netværk, spindoktorer og argumentation. Læs mere på
KlausKjoeller.dk.
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