
 

NAVN:
KLASSE :

⎬
SKRIVESPRÅK LESE MUNTLIG

H v o r d a n  s k r i v e r  m a n  / d  o g  m e n g d e ?  S e  p å  r e g l e n e  o g  s k r i v  e k s e m p l e r !

SKRIVEMÅTER
TID OG MENGDE

Dato 
Skriver dato slik: dag–måned–år.  Merk deg skrivemåtene. 
Eksempel:  

Navn på måneder
Bruk liten forbokstav i navn på måneder. 
Eksempel:  

Klokkesle< 
I forkortelsen kl. skal det være punktum.  
Eksempel:   

 

Tidsrom 
Legg merke @l at vi bruker tankestrek, og ikke bindestrek. 
Eksempel:



 

 

SKRIVEMÅTER
TID OG MENGDE

Årstall
Når vi skriver årstall fullt ut med bokstaver, skriver vi hvert årstall som et ord. 
Eksempel:  

  

Små tall
Små tall skriver vi som regel med bokstaver. Vi regner tall ;l og med tolv som små. Innenfor samme ytring eller 
avsni> bør vi skrive tall enten med bokstaver eller siffer. I tekster med mye tall – hvor tall er hovedsaken – bør vi 
vanligvis skrive alle tall med siffer, f.eks. i tabeller, matema;ske utredninger o.l.
Eksempel: 

  

Store tall
Store tall ordner vi i grupper på tre og tre sifre. Start inndelingen fra høyre. Det skal ikke være punktum. Firesifra 
tall kan vi også skrive uten mellomrom.
Eksempel:   

Omtrentlige tall
Runde og omtrentlige tall og tall i faste u>rykk skriver vi i vanlig tekst helst med bokstaver, også når de er store.
Eksempel:  

  

Tall med måleining
Når tallet står med forkortet måleenhet, bruker vi siffer. Når vi ikke forkorter måleenheten, kan vi bruke siffer 
eller bokstaver.
Eksempel:



 

 

SKRIVEMÅTER
TID OG MENGDE

Brøk  og desimalu0rykk
Hovedregelen er at vi bruker gruntall i nevneren i brøk. Unntak: I tall 6l og med 12 kan vi velge om vi vil bruke 
gruntall eller ordenstall i nevneren. E<er en brøk bruker vi entall av substan6vet. På norsk bruker vi komma i 
desimaltall, ikke punktum, og vi bruker flertall av substan6vet. Unntak: Når tallet e<er kommaet er 1, kan vi også 
ha entall. E<er null skal det stå flertall.
Eksempel:  

  

Sammensetninger med tall som førsteledd
I sammensetninger med tall som førsteledd (jubileer, høy6der, hundretall, 6år osv.) kan vi velge om vi vil bruke 
tall eller bokstaver.
Eksempel: 

  

Hundretall og 9år
Det anbefales å skrive -tallet om århundre og -årene om 6årene.
Eksempel:   

Ordenstall
Det skal være punktum ved ordenstall.
Eksempel:  

  

Telefonnumre
Hovedregelen er at vi skal dele telefonnummer opp i grupper med to og to sifre.
Eksempel:


