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«I språkets bilde» fremstiller tematikk fra allmenn språkteori i en juridisk kontekst, herunder semantikk,
pragmatikk, definisjonsteori, setningslogikk og argumentasjonsteori. I 2. utgave er det særlig fremstillingen av
retorikken som er utvidet.Språkets betydning for vår erkjennelse kan knapt overvurderes - verken i juss eller i
dagliglivet. Kommunikasjon utgjør et premiss for all menneskelig samhandling, og juristers virke er i særlig
grad knyttet opp mot forståelsen av bestemte tekster. Ved språket konfigureres dessuten vår forståelse av
«virkeligheten». Det vi kaller «virkeligheten» er i denne forstand skapt i språkets bilde. Ved å studere språkets
styrende funksjon for vår erkjennelse, studeres også det vi kan kalle «virkelighetens sømmer og skillelinjer».
Boken er pensum til examen facultatum ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
Dramaturgi og leseretning Dramaturgi handler i stor grad om dynamikken mellom tekst og bilde,
bladvendingen og samspillet mellom barn og voksne. Fagstoff: Når vi har drøftet identitet og hva det er,
snakker vi om identitet som om det er noe stabilt og fast.
Psykologen Erik H. Erikson lagde en modell som. Fagstoff: Hvordan har jeg blitt meg? En viktig del av vår
identitet er våre meninger, holdninger og verdier. Hvordan dannes de? Og hvordan påvirkes de i samspill.

Fakta om adjektiv; Finn adjektivene; Adjektiver med samme betydning; Adjektiver som betyr det motsatte;
Språkbilder; Vi beskriver et bilde 1; Vi beskriver et bilde 2 Programmer for aktivisering, begrepsopplÃ¦ring
og stimulering.
Mange av titlene kan brukes til spesialundervisning og vanlig undervisning. Hva er retorikk? Retorikk er
læren om talekunst. Det var i hvert fall det da uttrykket ble "oppfunnet" allerede i oldtiden. Selv om retorikken
er en gammel kunst har. Skriveregler og råd om rettskrivning og tegnsetting fra Korrekturavdelingen Alle som
arbeider med tekst, bør tilstrebe et korrekt og godt språk. Diktanalyse av Inger Hagerups Aust-Vågøy. Create
interactive lessons using any digital content including wikis with our free sister product TES Teach. Title:
PowerPoint Presentation Author: linda skarpås Last modified by: tommym Created Date: 6/27/2006 9:26:00
AM Document presentation format: Skjermfremvisning (4:3) DEL 3 Filosofi K athinka er inne i sitt 13.
obligatoriske år i den norske skolen. En dag spør hun seg selv hva som har vært meningen med alt dette.

