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Ordvalget Ole Meisner Hent PDF Forlaget skriver: Hvad er godt dansk sprog i dag? Og hvordan skaber man
det, i skrift og tale?

Mediedansk giver svarene. Med sine syv hæfter retter serien sig mod alle praktiske sprogbrugere i den danske
medieverden og mod alle studerende og lærere, der vil blive bedre til dansk sprog. Serien er bygget op
omkring temaer som: vellyden, ordvalget, skildringen, klicheerne, billedsproget, sætningen, verberne,

tegnsættet og skriveprocesserne.

I hæftet her gælder det Ordvalget. Læseren får et festligt og eksemplarisk indblik i at vælge rette ord på rette
sted.

Hæftet udvikler læserens sans for sprogets valgmuligheder og evnen til at ramme plet. Vi ser på lumske,
pendulord, knitrende papirudtryk fornyelsesmuligheder, ords positive og negative ladninger, fordomme og
sprogets politiske korrekthed. Hermed fører Ordvalget sin læser frem mod et godt mundtligt sprog og større

verbal træfsikkerhed.

Ole Meisner har mange års erfaring med nuanceret skriftligt og mundtligt mediesprog. Han er uddannet
journalist og modtog som en af de første Danmarks Radios sprogpris. Til daglig indgår Ole Meisner i
Radioavisens elitehold af oplæsere og arbejder desuden som intern sprogkonsulent ved DR Nyheder.
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