Linksamling
Når du skal bruge internettet som ressource i dine stile er det godt og nyttigt at have kendskab til en række
websites, hvor du typisk kan finde supplerende materiale.
Herunder er en linksamling og en beskrivelse af, hvad du finder på de enkelte websites. De forskellige links
er rettet mod søgning på litteratur, forfattere, leksika, levende billeder, aviser- og artikeldatabaser,
formidling, sprog og hjælpesites til selve stileskrivningen.
Litteratur og forfattere
www.litteratursiden.dk
Litteratursiden er et website, hvor du kan finde oplysninger om forfattere, værker og litteraturhistoriske
perioder.
www.forfatterweb.dk
På forfatterweb finder du oplysninger om forfattere, temaer, litteraturhistoriske perioder og genrer.
www.kalliope/org
Kalliope er en database med ældre dansk lyrik og biografiske oplysninger om danske digtere.
Levende billeder
www.youtube.dk
Internetkanal med bl.a. faglige instruktionsvideoer, filmklip, optagelser af taler, kampagnefilm og kortfilm
(og meget, meget mere) (-;
www.filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler
På filmcentralen finder du film og filmklip samt teori om filmiske virkemidler

Leksika
www.denstoredanske.dk
I Gyldendals store leksikon kan du finde forklaringer på bl.a. begreber, personer, forfattere, begivenheder
og samfundsforhold op.
www.wikipedia.dk
Leksikon, hvor du kan finde forklaringer på bl.a. begreber, personer, forfattere, begivenheder og
samfundsforhold op. Vær dog opmærksom på, at wikipedia-opslag ikke nødvendigvis er skrevet af fagfolk.

Aviser og artikler
www.infomedia.dk
Infomedia er en database med alle publicerede nyheder. Du skal bruge Unilogin for at bruge siden.
www.politiken.dk
Politiken er en avis med særlig kulturel profil.
www.b.dk
Berlingske er en avis, der formidler nyheder, politik, sport, business og kultur
www.politiko.dk
Berlingskes politiske website, hvor du typisk finder holdningsprægede tekster.

www.information.dk
Information er en intellektuel avis, der prioriterer stof, som handler om uddannelse, videnskab, kultur og
udenrigspolitik.
www.k.dk
Kristelig Dagblad er en avis, der skriver om livets store spørgsmål - tro, eksistens og etik.
www.etik.dk
Kristelig dagblads webside om etiske spørgsmål og dilemmaer.
Formidling
www.journalisten.dk
Website om journalistik og formidling.
www.kforum.dk

Kforum er et fællesskab om kommunikation. Sitet oplyser om nye tiltag, tendenser og trends
inden for kommunikations- og medieverdenen og i samfundet generelt.
www.aiu.dk
På websitet avisen i undervisningen findes mediehåndbogen, som er et opslagsværk om aviser,
artikler og journalistiske virkemidler.
www.cfje.dk
Journalisthøjskolens hjemmeside om journalistik og formidling.

Om stileskrivning
www.skriveportalen.dk
Site om skriftlighed i HF. Her finder du oplysninger om stilegenrerne, formidling, litterær analyse,
medieanalyse, argumentationsanalyse mm.
www.danskfag.dk
Danskfag er en håndbog til dansk, hvor du finder oplysninger om de skriftlige genrer og om det litterære,
sproglige og mediemæssige stofområde. Desuden finder du en række analysemodeller.

Sprog og retskrivning
http://ordnet.dk/ods
Ordbog med, hvor du kan tjekke retstavning og få ordforklaring
http://sproget.dk/
På sproget.dk får du svar på spørgsmål om grammatik, stavning, sprogpolitik m.m.

Informationskilder, som kræver din kildekritiske sans…
http://newsbreak.dk/
Gratis nyheder med stort fokus på underholdning og kriminalstof
www.ekstrabladet.dk

Den ”lille mands” avis, der med sensationsjournalistik formidler konflikt- og kendisstof.
Ekstrabladet har også samfundsdebatterende artikler.
www.denkorteavis.dk
Den korte avis er meget partisk og holdningspræget.

