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BESKRIVNING

Intelligent, chockerande, tankeväckande, vackert.Harnings texter är som sudoku, små hjärnvridande puzzel
och inget är nödvändigtvis vad det verkar.Texterna har ofta starka inslag av samhällskritik, en antydan av
naturskönhet och paradox dyker upp som gubben i lådan.Kemiska vapen, handikapp, feminism, cannabis,
barns villkor; de här texterna är inget du bör läsa om du bara vill njuta av solen, slappa och slippa
tänka.Det är rått. Det är roligt. Det är Harning.Kan för övrigt varmt rekommenderas som alternativ i
undervisningen i nordiska språk i såväl Sverige som Danmark då texterna är moderna och behandlar
aktuella ämnen som de flesta unga människor tycker är intressanta.Boel Harning, gav ut sin första bok
2005" på græssets smaragdgrønne" sedan dess har ytterligare en bok, en annorlunda och interagerande
diktutgivning, en antologi ett antal krönikor och en blogg följt. Harning är född i Göteborg, uppvuxen i
Danmark och bor nu i Sverige med sin man Artur Berlikowski som även är mannen bakom illustrationerna
till Codeswitcing.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Code-switching | Definition of Code-switching by Merriam-Webster

Code-switching is a term in linguistics referring to using more than one language or dialect in
conversation. Bilinguals, who can speak at least two languages ...

Kodväxling - Wikipedia

Apr 13, 2013 · 1) Our lizard brains take over: The most common examples of code-switching were
completely inadvertent; folks would slip into a different language or ...

Code-switching by Penelope Gardner-Chloros - cambridge.org

Some linguists use the terms code-mixing and code-switching more or less interchangeably. Especially in
formal studies of syntax, morphology, etc., both terms are ...
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