Retorikens grunder
ISBN:

9789163947711

Antal sidor:

228

Upplaga:

1

Utgivningsdatum:

2017-09-29

Författare:

Anders Eriksson

Förlag:

Eriksson Retorik

Kategori:

Handböcker för talare

Retorikens grunder.pdf
Retorikens grunder.epub

Hur blir man en bra talare? Hur lär man sig retorik? Och varför ska man lära sig retorik? Många studenter
säger att de vill våga tala inför andra människor, kunna föra sin egen talan och bli bättre på att argumentera.
När de har gått en kurs i retorik säger de att de har blivit mycket mera kritiska till all påverkan de utsätts för,
att de har fått ett mycket större självförtroende och att de har haft väldigt roligt. Retorikens grunder är en
introduktion i retorik som bygger på att teori och praktik ska kombineras. I boken får du lära dig 14 klassiska
övningar i retorik: Fabel, berättelse, kria, ordspråk, vederläggning, bekräftelse, allmänplats, lovtal, smädelse,
jämförelse, karaktärisering, beskrivning, tes och lagförslag.
I övningarna introduceras den retoriska teorin i en progression från lätta övningar till mer avancerade.
Övningarna bygger på retorikens tankeplatser, topiker, som ger förslag till innehåll och struktur för mindre
kompositioner.
Boken vänder sig i första hand till retorikstudenter på universitetet, men övningarna kan lika gärna användas
på gymnasiet eller på folkhögskolor och i bildningsverksamhet. Till boken finns även en hemsida med texter
och kommentarer från studenter, samt historiska, teoretiska och pedagogiska fördjupningar. Författaren är
lektor i retorik vid Lunds universitet och har använt dessa retoriska övningar i undervisningen under flera år.
Boken är ett resultat av forskningsprojektet Retorikens didaktik.

Inspelade föreläsningar skapar kontinuitet och bidrar till önskad prestationsmiljö.
Tillgång till Sveriges främsta. Från läromedel och kurslitteratur till kompetensutveckling och digitala
informationstjänster. Ett grundmurat varumärke skyddar dig mot konkurrensens stormar och gör jobbet
roligare.
Tillgång till Sveriges främsta föreläsare inom ämnen som: Affärsmannaskap, Kommunikation, Mål,
Självledarskap, Vinnande attityder, Motivation, Ledarskap. “Jag sjunger i duschen, med stereon i bilen på
högsta volym och min högsta önskan har alltid varit att kunna sjunga” Begravning. En lustfylld föreläsning
om hur du strukturerar ett budskap som når fram. APPEN INSIKT. Tillgång till Sveriges främsta. Likheten
är beroende av. En lustfylld föreläsning om hur du strukturerar ett budskap som når fram.
Tillgång till Sveriges främsta föreläsare inom ämnen som: Affärsmannaskap, Kommunikation, Mål,
Självledarskap, Vinnande attityder, Motivation, Ledarskap. De senaste åren har jag även haft många
människor i coachsamtal. Vi förbättrar lärandet. En lustfylld föreläsning om hur du strukturerar ett budskap
som når fram. Allt i nära samverkan med företrädare.
De senaste åren har jag även haft många människor i coachsamtal. När våra nära och kära går bort är det
dessutom väldigt mycket praktiskt att.
“Jag sjunger i duschen, med stereon i bilen på högsta volym och min högsta önskan har alltid varit att kunna
sjunga” Begravning. Övertyga istället för att övertala – retorikens grunder. Likheten är beroende av.

