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RETTENØGLE 
 
Rettenøglen bruges således: Læreren understreger fejlen,  
og over fejlen skrives nummeret på den boks i Mini-Grammy,  
hvor eleven kan få hjælp til at rette sin fejl:  
 
          98            74  95 
Every monday bike i to school.     →     Every Monday I bike to school. 
 
 
KENDEORD 

Ubestemt kendeord  
1. a foran ord der starter med konsonantlyd     
2. an foran ord der starter med vokallyd 
3. Særlig brug af ubestemt kendeord      

Bestemt kendeord 
4. Ikke bestemt kendeord foran begreber 
5. Bestemt kendeord foran en nærmere bestemmelse 
6. Bestemt kendeord foran en of-konstruktion 
 

NAVNEORD 

Regelmæssigt flertal 
7. Regelmæssig flertalsform 
8. Navneord der ender på konsonant + y 
9. Navneord der ender på hvislelyd 
10. Navneord der ender på -o 

Uregelmæssigt flertal 
11. Navneord der ender på -f og -fe 
12. Navneord der er ens i ental og flertal  
13. Vokalen kan ændres i flertal 
14. Find flertalsformen i ordbogen 
15. Navneordet er flertalsord, husk kongruens 

Ikke-tællelige navneord 
16. Navneordet er utælleligt, behandles som entalsord. Husk kongruens 
17. Omskriv med a piece of eller lignende 
 

EJEFALD 

Apostrof-ejefald 
18. Apostrof-ejefald ved personer, højere dyr, tid, mål 
19. Flertalsord der ender på -s 
20. Flertalsord der ikke ender på -s 

Of-ejefald 
21. Of-ejefald ved ting, laverestående dyr og begreber 
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STEDORD 

Personlige stedord 
22. I skrives altid med stort 

Ejestedord 
23. Bundne ejestedord bruges med navneord efter 
24. Ubundne ejestedord bruges uden et navneord efter 

Henførende stedord 
25. Who om personer 
26. Which om dyr og ting 
27. That om personer, dyr og ting i bestemmende henførende sætninger 

Ubestemte stedord 
28. Some-ord i fremsættende sætninger 
29. Any-ord i spørgende og nægtende sætninger 
30. Some som spørgeord hvis man venter svaret ja 
31. Regnes som ental når grundled og sat sammen med -thing, -body, -one 
 

UDSAGNSORD 

Nutid 
32. Ren nutid om vaner, kendsgerninger. Husk -s kun i 3. person ental 
33. Udvidet nutid om noget der foregår netop nu 
34. Udvidet nutid dannes af to be i nutid + ing-form af hovedudsagnsordet 

Datid 
35. Datid om afsluttede handlinger 
36. Udvidet datid om noget, der var i færd med at ske 
37. Udvidet datid dannes af to be i datid + ing-form af hovedudsagnsordet 
38. Regelmæssig datid med -ed eller -d 
39. Ord der ender på konsonant + y får endelsen -ied 
40. Ord der ender på enkel trykstærk vokal + konsonant fordobler konsonanten foran -ed 
41. Uregelmæssigt udsagnsord. Find den rigtige form i listen på s. 23-27 eller i ordbogen 

Førnutid 
42. Førnutid om noget der stadig er gældende 
43. Førnutid dannes af nutid af to have + kort tillægsform af hovedudsagnsordet 
44. Kort tillægsform af regelmæssigt udsagnsord ender på -d eller -ed 
45. Uregelmæssigt udsagnsord. Find den rigtige form i listen på s. 23-27 eller i ordbogen 

Førdatid 
46. Brug førdatid 
47. Førdatid dannes af datidsformen af to have+ kort tillægsform af hovedudsagnsordet 

Fremtid 
48. Fremtid om noget som sker i fremtiden 

Hjælpeudsagnsord 
49. Udvidet tid dannes af en form af to be + ing-form af hovedudsagnsordet 
50. Lideform/passiv dannes af en form af to be + kort tillægsform af hovedudsagnsordet 
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51. Brug en form af to do i en spørgende hovedsætning 
52. Hovedudsagnsordet står i navnemåde når du bruger en form af to do 
53. Brug en form af to do i en nægtende sætning med not 
54. Hovedudsagnsordet står i navnemåde når du bruger en form af to do 
55. Førnutid dannes af nutid af to have + kort tillægsform af hovedudsagnsordet                
56. Førdatid dannes af datidsformen af to have + kort tillægsform af hovedudsagnsordet 
57. Du har brugt et forkert mådesudsagnsord 
 

TILLÆGSORD 

58. Gradbøjning af korte tillægsord 
59. Korte tillægsord der ender på konsonant + y 
60. Korte tillægsord der ender på -e  
61. Korte tillægsord der ender på vokal + konsonant 
62. Gradbøjning af lange tillægsord 
63. Uregelmæssige bøjninger 
 

BIORD 

64. Biordets funktion 
65. “Født” biord 
66. Biord afledt af tillægsord 
67. Staveregel for biord afledt af tillægsord på -y  
68. Staveregel for biord afledt af tillægsord på -le 
69. Gradbøjning af biord 
70. Biord eller tillægsord? 
71. Placer biordet det rigtige sted 
 

FORHOLDSORD 

72. Find det rigtige forholdsord i ordbogen 
72A. Husk ing-form efter forholdsord – ikke navnemåde 
 

BINDEORD 

73. Brug et bindeord 
 

ORDSTILLING 

74. Ligefrem ordstilling i fremsættende sætninger (=grundled før udsagnsled) 
76. Ligefrem ordstilling i nægtende sætninger 
77. Omvendt ordstilling i spørgende sætninger 
 

TEGNSÆTNING 

Punktum 
78. Punktum i decimaltal 
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Komma 
79. Komma ved naturlige ophold 
80. Komma før direkte tale, ikke kolon 
81. Komma efter indledning og ved afslutning af breve  
82. Komma foran ikke-bestemmende henførende sætninger 
83. Komma efter ledsætning før hovedsætning 
84. Komma i forbindelse med særlige biord 
85. Komma adskiller tusinder i talangivelser 
86. IKKE komma foran bestemmende henførende sætninger 
87. IKKE komma foran sætninger der starter med that 
88. IKKE komma foran en ledsætning der kommer efter hovedsætningen 
 

SAMMENTRÆKNING 

89. Du har fejl i en sammentrækning 

 
EFTERHÆNGTE SPØRGSMÅL 

90. Negativt endespørgsmål efter positiv (fremsættende) sætning 
91. Positivt endespørgsmål efter negativ (nægtende) sætning 
92. Samme tid i endespørgsmål som i hovedsætningen 
93. Endespørgsmålet en form af to be 
94. Endespørgsmålet en form af to do        
 

VÆRD AT VIDE    

Stort begyndelsesbogstav 
95. I skrives altid med stort  
96. Egennavne skrives med stort 
97. Titler og Mr./Mrs./Ms skrives med stort 
98. Dage, måneder, højtider, helligdage med stort 
99. Religioner og politiske partier med stort 
100. Institutioner og særlige begivenheder med stort   
101. De vigtigste ord i en overskrift med stort 

Deling af ord 
102. Del ikke ord der lyder som en stavelse 
103. Forkert deling af afledt ord 

Forkortelser 
104. Forkert forkortelse      
105. Forkert ord. Find det rigtige i ordbogen 
106. Forkert vending. Find den rigtige i ordbogen 

Stavning 
107. Stavefejl! Brug ordbogen 

 


