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Fra patos til logos er en indføring i videnskabelig retorik, dvs. normerne for at skrive videnskabeligt. Bogen
giver bl.a. svar på disse spørgsmål:Hvorfor skal der være en problemformulering først, og hvad skal man
bruge teorier og metoder til?Hvad er god videnskabelig argumentation?Og hvor personligt må sproget
være?Bogen er ikke primært en opskrift på, hvordan man skriver, men prøver at gå bag om sproget og forklare
hvorfor, dvs. begrunde de ofte indforståede normer for den videnskabelige genre. Leif Becker Jensens centrale
pointe er, at hele den videnskabelige arbejdsproces er retorisk bestemt, dvs. at det til syvende og sidst drejer
sig om at overbevise en videnskabelig offentlighed, f.eks. lærer og censor eller et forskerfællesskab, om at
man har ret i sine påstande ved at følge bestemte normer for argumentation.Videnskab og videnskabelig
retorik er med andre ord to sider af samme sag, og derfor gives først et bud på hvad videnskab er, og hvilke
problemer retorikken skal løse.Herefter gennemgås først de elementer, der indgår i den videnskabelige
undersøgelse, og derefter - med udgangspunkt i Toulmins argumentationsmodel - de faste normer der skal
opfyldes for at en argumentation er videnskabelig.Til sidst diskuteres de frie normer, dvs. de normer der ikke
har noget med videnskabelighed at gøre, men som først og fremmest er et spørgsmål om akademisk
sprogkultur.Bogen henvender sig primært til studerende på universiteter og andre højere læreanstalter, men
kan også læses af andre, der godt vil have sat ord på den ofte tavse viden, som bestemmer kravene til den
videnskabelige genre.

Hej allesammen Jeg går i 9 klasse og skal lave en fremlæggelse om Black Panter Party (de sorte pantere).
Arven fra Aristoteles: Etos, Patos og Logos. Hvor kommer ordet fra. Logos (gresk: λόγος, av lego/legein å
tale) kan bety ord, begrep, tale, forhold, resonnement, tanke, fornuft og universell verdensorden. I moderne tid
er retorikken ofte blitt definert som læren om overtalelse. Drachmann revisited OG chicklit Brugere af iBogen
Litteraturens veje kan. De retoriske grepene du. I moderne tid er retorikken ofte blitt definert som læren om
overtalelse. Logos. Logos appellerer til modtagerens fornuft Logos har fokus på et rationelt forhold imellem
belæg og påstand Patos appellerer til modtagerens følelser Innhold Hva er retorikk. Drachmann revisited OG
chicklit Brugere af iBogen Litteraturens veje kan. Arven fra Aristoteles: Etos, Patos og Logos. Patos er en
appelform som bruges ved tale, samtale eller lign. Hvor kommer ordet fra. Logos.
Når du skal skrive en retorisk analyse er det viktig å ta med de tre appelformene vi har: etos, logos og patos.
Nyt og opdateret materiale i Litteraturens veje “Hvor dagligsprog viser hen til vi. Innhold Etos Patos Logos
Hvilken rolle spiller de retoriske appellformene i boken. Innhold Etos Patos Logos Hvilken rolle spiller de
retoriske appellformene i boken.

