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Steder i bevidsthedens landskab Ole Togeby Hent PDF Hvordan skaber man tekster, hvor emner, argumenter
og forestillinger står lysende klart frem? Denne bog svarer, at topisk tænkning kan lære os at nå hele vejen

rundt om en sag, når vi skriver. Det græske ord topos betyder sted, og kunsten er netop at tænke rumligt - den
topiske tænkning viser eksempelvis, hvordan områder som redegørelse, klassifikation og analyse grænser op
til hinanden i tænkningens geografi. Bevidstheden er et landskab, hvor opmærksomheden bevæger sig rundt
fra sted til sted - og bogen kortlægger det vidt forgrenede net af begreber eller tankeskemaer, der strukturerer

den flydende tanke.

Med "Steder i bevidsthedens landskab" får læseren et sproganalytisk redskab, der gør det nemmere at tænke
fornuftigt og skrive godt på én gang. Bogen kan læses og bruges alle steder, hvor man ønsker at styrke

fagligheden gennem den generelle metodelære og træning i udtryksfærdighed - fra gymnasiets danskfag til
universiteternes undervisning i sprog, filosofi og formidling.

 

Hvordan skaber man tekster, hvor emner, argumenter og
forestillinger står lysende klart frem? Denne bog svarer, at topisk

tænkning kan lære os at nå hele vejen rundt om en sag, når vi skriver.
Det græske ord topos betyder sted, og kunsten er netop at tænke

rumligt - den topiske tænkning viser eksempelvis, hvordan områder
som redegørelse, klassifikation og analyse grænser op til hinanden i

tænkningens geografi. Bevidstheden er et landskab, hvor
opmærksomheden bevæger sig rundt fra sted til sted - og bogen
kortlægger det vidt forgrenede net af begreber eller tankeskemaer,

der strukturerer den flydende tanke.

Med "Steder i bevidsthedens landskab" får læseren et sproganalytisk
redskab, der gør det nemmere at tænke fornuftigt og skrive godt på
én gang. Bogen kan læses og bruges alle steder, hvor man ønsker at
styrke fagligheden gennem den generelle metodelære og træning i
udtryksfærdighed - fra gymnasiets danskfag til universiteternes

undervisning i sprog, filosofi og formidling.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Steder i bevidsthedens landskab&s=dkbooks

