Tips till bättre språkbruk!
Visst vill du kunna skriva bättre svenska? Följ dessa små råd bara...
1. Använd aldrig allitterationer.
2. Använd aldrig utländska låneord, när det finns adekvata inhemska synonymer.
3. Anmärkningar inom parentes är onödiga (även om de är relevanta).
4. Man ska aldrig generalisera.
5. Undvik citat. Som Ralph Waldo Emerson sade:
"Jag hatar citat. Berätta för mig det du vet."
6. Jämförelser är lika olämpliga att använda som klichéer.
7. Var inte omständlig; använd aldrig fler ord än nödvändigt – det är överflödigt,
och risken är att du bara tröttar ut läsarna och får dem att tappa koncentration
och intresse så att ditt budskap riskerar att gå förlorat i en aldrig sinande ström
av ord som kanske i och för sig låter bra och vederhäftiga, men som inte har
så stor betydelse i sammanhanget och kanske inte heller tillför så mycket i sak
till det du egentligen vill uttrycka.
8. Var mer eller mindre exakt i formuleringarna.
9. Analogier i skrivandet är som fjädrar på en orm.
10. Passivformer bör undvikas.
11. Vem behöver retoriska frågor?
12. Överdrifter är miljoner gånger värre än understatements. Lagom är bäst,
heter det, men se upp så att du inte blir alltför måttfull.
13. kom ihåg att alltid börja meningar med stor bokstav och avsluta med punkt
14. Och börja aldrig en mening med konjunktion.
15. Om du läser igenom det du skrivit kan du vid omläsningen kanske hitta en del
upprepningar som kan undvikas genom omläsning och redigering.

16. Överdriv inte användandet av utropstecken!!!
17. Placera syftningar så nära som möjligt, särskilt i långa meningar med
bisatser på tio ord eller kanske ännu fler, sitt huvudord.
18. Få tummen ur vagnen och sluta använda blandade metaforer.
19. Stor vikt ska alltid tas till ett korrekt val av ord och formuleringar.
20. Undvik trendiga ord och uttryck även om de låter häftiga.
21. Undvik förkortningar osv.
22. Uttryck inte uppmaningar i negativ form.
23. Glöm inte att aldrig använda dubbla negationer.
24. Sky klichéer som pesten; de är bara gammal skåpmat som passar bäst
av att förpassas till historiens skräphög.
25. Tillslut – Glöm inte att ange källan när du citerar något roligt.
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