
 

NAMN:
KLASSE :

⎬
SKRIVESPRÅK LESE MUNNLEG

K o r l e i s  s k a l  e i n  s k r i v e  . d  o g  m e n g d e ?  S j å  p å  r e g l a n e  o g  s k r i v  d ø m e !

Dato 
Skriv dato slik: dag–månad–år.  Merk deg skrivemåtane. 
Døme:  

Namn på månader
Bruk liten forbokstav i namn på månader. 
Døme:  

Klokkesle< 
I forkor?nga kl. skal det vere punktum.  
Døme:   

 

Tidsrom 
Legg merke ?l at vi bruker tankestrek, og ikkje bindestrek. 
Døme:  
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Årstal
Når vi skriv årstal fullt ut med bokstavar, skriv vi kvart årstal som ei4 ord. 
Døme:  

  

Små tal
Små tal skriv vi som regel med bokstavar. Vi reknar tal ;l og med tolv som små. Innanfor same ytring eller avsni4 
bør vi skrive tal anten med bokstavar eller siffer. I tekstar med mykje tal – der tala er hovudsaka – bør vi 
vanlegvis skrive alle tal med siffer, f.eks. i tabellar, matema;ske utgreiingar o.l.
Døme: 

  

Store tal
Store tal ordnar vi i grupper på tre og tre siffer. Start inndelinga frå høgre. Det skal ikkje vere punktum nokon 
stad. Firesifra tal kan vi også skrive utan mellomrom.
Døme:   

Omtrentlege tal
Runde og omtrentlege tal og tal i faste u4rykk skriv vi i vanleg tekst helst med bokstavar, også når dei er store.
Døme:  

  

Tal med måleining
Når talet står med forkorta måleiing, bruker vi siffer. Når vi ikkje forkortar måleininga, kan vi bruke siffer eller 
bokstavar.
Døme:  
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Brøk  og desimalu0rykk
Hovudregelen er at vi bruker gruntal i nemnaren i brøk. Unntak: I tal 7l og med 12 kan vi velje om vi vil bruke 
gruntal eller ordenstal i nemnaren. E=er ein brøk bruker vi eintal av substan7vet. På norsk bruker vi komma i 
desimaltal, ikkje punktum, og vi bruker fleirtal av substan7vet. Unntak: Når talet e=er kommaet er 1, kan vi også 
ha eintal. E=er null skal det stå fleirtal.
Døme:  

  

Samansetningar med tal som førsteledd
I samansetningar med tal som førsteledd (jubileum, høg7der, hundretal, 7år osv.) kan vi velje om vi vil bruke tal 
eller bokstavar.
Døme: 

  

Hundretal og 8år
Det anbefallast å skrive -talet om århundre og -åra om 7åra.
Døme:   

Ordenstal
Det skal vere punktum ved ordenstal.
Døme:  

  

Telefonnummer
Hovudregelen er at vi skal dele telefonnummer opp i grupper med to og to siffer.
Døme:  
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