Ret din tekst
Lyt teksten fra punktum til punktum.

1. Har jeg husket at sætte punktummer nok?
Har du set den bil. Det er en Mazda. Jeg ønsker mig en bil som den, men den skal være større.

2. Starter jeg mine sætninger med stort begyndelsesbogstav?
Har du set den bil. Det er en Mazda. Jeg ønsker mig en bil som den, men den skal være større.

3. Har jeg skrevet navne med stort.
Det er en Mazda.
Eva og Adam
- også byer (Esbjerg) og lande (Danmark).

4. Har jeg skrevet navne i stedet for han, hun eller de? (ca. hver anden gang).
Kurt er bager. Han bager mindst 300 rugbrød hver dag. Når Kurt møder
på sit arbejde ...

5. Ret stavefejl. Brug stavekontrollen og slå enkelte ord op i ordbog.

6. Sæt kommaer.
Her er 4 nemme regler som næsten altid holder:
Sæt komma før HV-ord
Har du tænkt over, hvorfor mange unge holder op med at dyrke sport?
Sæt komma før at, hvis der ikke kommer et udsagnsord efter.
Jeg er god til at hoppe højt. Det er længe siden, at de købte bilen.
Sæt komma før der og som, hvis de kan erstatte hinanden.
Det er mor, som bestemmer min sengetid.
Det er mor, der bestemmer min sengetid.
Sæt altid komma før men.
Jeg er træt, men jeg vil ikke gå i seng.
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Lyt teksten igennem igen – en sætning ad gangen.

7. Mangler sætningen ord?

8. Er ordene de rigtige?

9. Skal jeg bytte om på ordenes rækkefølge?

10. Har jeg af og til skrevet navneordet i stedet for den og det? (ca. hver anden gang).
På bagepladen står rugbrødene side om side. De er klar til at blive skubbet ind i den varme ovn.
Rugbrødene bliver bagt ved 170 grader.

11. Er der ord jeg bruger for ofte?
Fx: og, så, lidt, meget, måske, virkelig, ting, bare.

12. Tjek orddeling ved linjeskift.
Det dufter dejligt af nybagt
brød i hele butikken.

