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I den här boken analyseras olika slags brukstexter, t.ex. lagar, annonser, protokoll, broschyrer, läroböcker och
nyhetsartiklar. Gemensamt för dem är deras praktiska syfte att beskriva verkligheten och styra vårt handlande
i den. Det är texter som förklarar, föreläser och föreskriver, men också underhåller och berör, och som spelar
en stor roll för vårt tänkande och handlande. Boken har flera syften. Ett är att läsaren ska få ut mer av sina

kontakter med brukstexter förstå dem bättre, skriva dem klarare och kritisera dem med större insikt. Ett annat
är att pedagogiskt presentera modern forskning och visa hur man med dess hjälp kan låta många olika sidor
av en text komma till sin rätt. I första hand riktar sig boken till universitetsstuderande. Men den är också
användbar för lärare i svenska inom gymnasieskolan och för alla som vill lära känna brukstexter bättre.

I den här boken analyseras olika slags brukstexter t.ex. L Hellspong P Ledin.
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