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En håndbog til alle, der skriver professionelle tekster på jobbet, det være sig referater, e-mail, rapporter,
pressemeddelelser og breve. Her er også gode råd at hente om at skrive ansøgninger.

En grundig bog, der er let at gå til, og som giver et hurtigt overblik. Den er fuld af gode råd om, hvordan man
skriver enkelt og klart, undgår misforståelser, tager hensyn til sin modtager, bliver opfattet og set af sin

modtager, som man ønsker det osv.

Bogen indeholder bl.a.:

· Tag hensyn til din modtager – 10 gode råd

· Vis at din tekst er personlig

· Få din tekst til at hænge sammen

· Skriftlig argumentation

· Sådan sætter du tegn

· Skriv uden fejl

· Ad eller af?

· Sin eller hendes?

· Nogen eller nogle?

· R-problemer ved udsagnsord

· Sådan bruger du korrekturtegn

· Layout

· Engelske ord i dansk

· Skriver man bolle-å eller aa i egennavne?

Begge forfattere er cand.mag. og arbejder som sprogkonsulenter i Sprogkontoret.
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