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Kunsten at stave Kirsten Rask Hent PDF Titlen „Kunsten at stave" er en dristig titel, men forfatteren vover
pelsen i den gode sags tjeneste. Målet er - i overensstemmelse med den erklærede danske sprogpolitik - at
mindske antallet af sprogfejl i offentlige tekster, det vil sige i aviser, pjecer, vejledninger, bøger og på skilte

og anden grafik. Og hertil ikke mindst virksomhedernes tekster i breve, brochurer og på
internettet.Utilsigtede brud på normen giver for meget støj på linjen og irriterer læsningen,og det skæmmer
både indhold og opsætning. Enhver professionel skribent bør sætte en ære i at beherske sit redskab, også på
det punkt.Denne bog fortæller om de principper der ligger til grund for dansk retstavning,og som gør at det er
svært at stave. En anden grund er at danskernefaktisk foretrækker sværere stavemåder frem for lettere.Derefter
slår Kirsten Rask ned på de hyppigste fejltyper i trykte tekster og gennemgår reglerne bag. Vi kan ikke stave

korrekt uden at kunne en del grammatik - heller ikke sætte komma. Derfor er der bl.a. en mini-
sætningslæreinden gennemgangen af reglerne for tegnsætning.Endelig ser forfatteren på de mange andre tegn
vi har til at tydeliggøre meningen i en tekst og lette læsningen.„Kunsten at stave" er nok en teoribog, men

især er den en håndbog.

 

Titlen „Kunsten at stave" er en dristig titel, men forfatteren vover
pelsen i den gode sags tjeneste. Målet er - i overensstemmelse med
den erklærede danske sprogpolitik - at mindske antallet af sprogfejl i
offentlige tekster, det vil sige i aviser, pjecer, vejledninger, bøger og
på skilte og anden grafik. Og hertil ikke mindst virksomhedernes
tekster i breve, brochurer og på internettet.Utilsigtede brud på

normen giver for meget støj på linjen og irriterer læsningen,og det
skæmmer både indhold og opsætning. Enhver professionel skribent
bør sætte en ære i at beherske sit redskab, også på det punkt.Denne

bog fortæller om de principper der ligger til grund for dansk
retstavning,og som gør at det er svært at stave. En anden grund er at

danskernefaktisk foretrækker sværere stavemåder frem for
lettere.Derefter slår Kirsten Rask ned på de hyppigste fejltyper i



trykte tekster og gennemgår reglerne bag. Vi kan ikke stave korrekt
uden at kunne en del grammatik - heller ikke sætte komma. Derfor er
der bl.a. en mini-sætningslæreinden gennemgangen af reglerne for
tegnsætning.Endelig ser forfatteren på de mange andre tegn vi har til
at tydeliggøre meningen i en tekst og lette læsningen.„Kunsten at

stave" er nok en teoribog, men især er den en håndbog.
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