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Write on - in English Ole Juul Lund Hent PDF Forlaget skriver: Write On er en grundbog til skriftlig engelsk i
hele gymnasieforløbet på A- og B-niveau. I bogen forklares, anskueliggøres og trænes skrivningen i alle dens
facetter. Udgivelsen tackler de analoge og digitale skriveudfordringer og opgavetyper eleverne møder i det
daglige arbejde. I de mange opgaver trænes eleverne i alt fra introduktioner til hele essays. I Write On kan

eleverne læse om skriveprocessen og de forskellige relevante genrer, herunder skrivegenrerne til eksamen. De
lærer, hvordan man skriver analytical essay og abstract, og hvordan man bruger internettet kvalificeret i sin
skrivning. De lærer at analysere fiction og non-fiction til brug i essay-skrivningen, og de får grundig viden
om tekstopbygning, tekstsammenhæng og om teksters stilleje. Derudover kan de også lære om citatteknik,

kommatering og stavning. Write On er skrevet på et klart og letforståeligt engelsk, der gør den oplagt at bruge
i forbindelse med undervisningen i fagets øvrige discipliner.
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