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Hvordan og hvorfor virker teksten og ordene, som de gør? Og hvordan kan du blive bedre til at styre de midler
sproget tilbyder? Det samme indhold kan udtrykkes på utallige måder. Hvordan vi gør det, er afgørende for
hvordan andre opfatter os og vores budskab. Sprogets form rummer både mærkbare, sanselige og usynlige,
udtryksmidler: Ordenes lyde, ordklassernes temperamenter og sætningernes vægtfordeling og takt former
modtagerens oplevelse af budskabet og det skrevne. Stilistisk viden gør dig mere bevidst om de midler, du har
til rådighed, og som analyseapparat giver den dig et redskab til at få hul på en tekst faglitterær som
skønlitterær. Hovedvægten i Stilistik til tiden ligger på eksempler fra de fagtekster, der omgiver os i vores
hverdag: fra journalistik og reklamer over forretningsbreve, lovtekster og bibelsprog til medie- og talesprog.
Med afstikkere til lyrik og skønlitteratur.Bogens stilistiske begrebsapparat er aktuelt for analyser af både
nutidig og ældre sprogbrug og for selvstændig tekstproduktion.
10-øren fra 1959 og andre mellemsteder Af Søren E. En indføring Verden består af 71% vand, og for dem
der er dristige nok til at udforske elemen-terne, venter unikke oplevelser. 1001 Nats Eventyr. lign, altså
hvorfra, hvortil, ved hjælp af hvad osv. 1. 1 Dansk i gymnasiet DANSK I GRUNDFORLØBET 1 1. Trends
ændrer sig hele tiden, men der er elementer, som løbende kommer igen. Danskfagets formål og indhold
Præsentation Denne opgave har til formål at skabe … Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk. Trends
ændrer sig hele tiden, men der er elementer, som løbende kommer igen. Faktakoder Indstillinger

Hovedperson kigger i og taler direkte til kameraet, hovedpersonen er sig selv. SABROE Povl. I sin bog
”Dobbeltkontrakten” tager Poul Behrendt en tendens i nyere litteratur op til behandling. Præposition
(forholdsord) Præpositioner er ord der anvendes til at angive sted, middel, retning o. Danskfagets formål og
indhold Præsentation Denne opgave har til formål at skabe … Forlaget Vandkunsten » Bøger alfabetisk. lign,
altså hvorfra, hvortil, ved hjælp af hvad osv. Musik påvirker både legeme, sjæl og sind og er et vigtigt
element i vores samfund.

