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"Sproget tager vi alt for givet. Alene sprogets grundsten, ordene, godkender vi hver dag, hvor belastede eller
forvrøvlede de end kan være, uden at skænke det en tanke. Men når for mange ord og udtryk er for dårlige,
bliver sproget derefter. Og når den er gal med sproget, går det som regel også ud over tænkningen. Derudover
bliver selv udmærkede tanker og budskaber, når de videreføres af et tvivlsomt sprog, forringede og forrådte.
Hvad der igen er medvirkende til forkerte handlinger og elendig politik. Det er nemlig ikke kun sproget i den
politiske diskurs der er politisk. Sprog er politisk. Den sproglige kultur og den politiske er sammenvævet. At
sproget ikke er neutralt, anerkendes da vel også af de fleste. Der foretages også indimellem nogle sproglige
forbedringer her og der.
Men i det store og hele er der meget lidt interesse for at tage sammenhængen mellem sprog og politik
alvorligt. Denne bog er skrevet imod denne ligegladhed."
Det globale miljø kræver i dag en interdisciplinær viden om politik, historie, kultur og sprog.

De fleste er meget forskellige i opbygning og udtale, og en person, der taler et af sprogene, kan ikke
umiddelbart forstå de andre sprog. Læs om linjen. På en efterskole med politik kan du fordybe dig i
samfundspolitiske forhold. august 2017. Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske. Værket,
der udkom i bogform 2003-05, blev udarbejdet på videnskabelig grund af Det Danske Sprog- og
Litteraturselskab og finansieret af Carlsbergfondet og staten. nye skolespor til 6. Værket, der udkom i
bogform 2003-05, blev udarbejdet på videnskabelig grund af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og
finansieret af Carlsbergfondet og staten. Søgefelt. Social udvikling. På en efterskole med politik kan du
fordybe dig i samfundspolitiske forhold. Social udvikling. 24 % Denne Viden Om-udgivelse samler de
elementer i undervisningen, som ifølge forskningen gavner tosprogede elever mest, både hvad angår tilegnelse
af det danske sprog og … Du kan bruge vores tjenester på mange forskellige måder – du kan søge efter og dele
oplysninger, kommunikere med andre eller oprette nyt indhold. Vores hovedopgaver Sprognævnet er en
forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på spørgsmål om sproget og 3) fastlægge
retskrivningen i Retskrivningsordbogen. Vores Global linje fokuserer på samfundet lokalt og globalt. Vores
hovedopgaver Sprognævnet er en forskningsinstitution der skal 1) følge det danske sprog, 2) svare på
spørgsmål om sproget og 3) fastlægge retskrivningen i Retskrivningsordbogen. Det globale miljø kræver i dag
en interdisciplinær viden om politik, historie, kultur og sprog. Tysk (Deutsch ()) er et vestgermansk sprog, der
afleder størstedelen af sit ordforråd fra den germanske gren af den indoeuropæiske sprogfamilie. At forstå
metoder indenfor statskundskab, kulturanalyse, historie, sociologi og interkulturel kommunikation og samtidig
have et højt niveau af engelskkundskaber er essentielt for mange job i det offentlige så vel som det private. dk
er indstillet pr. Søg blandt alle højskolers kurser.

