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kommunikation, og bogen er derfor mere end blot en opskrift på den gode tekst.  Som man råber i skoven er
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Som man råber i skoven henvender sig til mennesker, der ikke har
kommunikation og formid-ling som deres primære fagområde, men
som i kraft af deres job eller studie alligevel skal lære noget om
kommunikation både i tale og på skrift.   Bogen er skrevet med

udgangspunkt i kommunikationsteorierne, der har rødder i psykologi
og sociologi og i retorikken, der går tilbage til -Aristoteles og det

gamle Grækenland.  Læseren vil få en helhedsforståelse for praktisk
kommunikation, og bogen er derfor mere end blot en opskrift på den
gode tekst.  Som man råber i skoven er praktisk orienteret i den

læring, den tilbyder, og i strukturen, som vil være logisk at følge, når
man fx planlægger at skrive en artikel eller holde et oplæg. Bogen er
eksplicit forankret i relevant teori, hvilket giver læseren en mulighed
for at lære med. Samtidig indeholder hvert kapitel eksempler og



øvelser, som gør det muligt at bruge bogen som et redskab i
undervisningen.  Helle Borup: Cand.mag. i retorik fra Københavns

Universitet.  Hanne Skov: Cand.comm. fra Roskilde
Universitetscenter.  Begge forfattere har mange års erfaring fra
undervisning på Københavns Universitet, Copenhagen Business

School og i CVU-regi.
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