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Ud med sproget Helle Borup Hent PDF Forlaget skriver: Hvordan formidler du bedst dit budskab, dit
engagement og dine holdninger? Denne 2. udgave af Helle Borups bestseller om retorikkens begreber og

tænkning er opdateret i forhold til justerede læreplaner.

Retorik er et fag, som er relevant for alle elever og kursister at lære. I hverdagen får de glæde af den øgede
sproglige bevidsthed, som retorikken opøver. De får en række begreber og værktøjer, som de kan bruge
direkte i andre fag og til eksamen. Endelig ruster retorik elever og kursister til at agere som borgere i et

demokrati - en nyttig egenskab ikke mindst i en tid, der er præget af politisk spin.

Bogen kan både bruges i dansk og som grundbog i retorik på alle gymnasiale uddannelser. Med eksempler og
øvelser bliver læserne sat grundigt ind i retorikkens begreber og tænkning.

Helle Borup er cand.mag. i retorik og ansat på Københavns VUC.
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