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Lektion 14 – Stave – og grammatikkontrol 

I Word er der indbygget en stave- og grammatikkontrol.  

Stave- og grammatikkontrollen forsyner stavefejl med en rød bølget understregning, og grammatiske fejl 

med grøn bølget understregning. 

Skriv følgende tekst nøjagtig, som den står her:  

Skallerup fodbolspillere fik i søndags nyt håb om at ungå nedrykning. Holdet mødte Tårup , og fra starten 

var Skallerup toneangivende.  

Efter blåt få minutters spil bragte Lennard Sørensen holdet foran 1-0. 

Skallerup fortsatte mod Tårups mål, men heldet var ikke med skallerupperne, blandt andet havde John 

Christensen to forsøg, som stolperne måtte redde for Tårup. 

2  halvleg blev mere jævnbyrdig, blandt andet følte begge hold sig snyt for et straffespark, og Skallerups 

Steen Jensen blev udvist. 

Kig i venstre side af statuslinjen (nederst lige under skrivefeltet). Der er der en ”ordbog”, som viser 

dokumentets aktuelle status. Hvis der er fejl, vises  , hvis alt er i orden, vises .  

Stave- og grammatikkontrollen kan være en hjælp, men den finder ikke alle fejl. Word kan jo ikke vide, at 

det var en fejl, hvis du skrev ”en ko”, men mente ”en so”, eller hvis du skrev ”blåt”, hvor der, som i 

ovenstående tekst, skulle stå ”blot”. Dvs. ord der er valide, vil ikke blive markeret som fejl. 

Vil du udføre en Stave- og grammatikkontrol, skal du anbringe markøren øverst i dokumentet og klikke på 

Stave- og grammatikkontrollen under fanen Gennemse.  

Du får nu vist dialogboksen Stave- og grammatikkontrol. Her vil 

kontrollen vise den første fejl, som i teksten er markeret med rød 

skriftfarve, hvis det er en stavefejl, eller med grøn skriftfarve, hvis 

det er en grammatisk fejl.  

Kontrollen foreslår samtidig andre stavemåder eller 

sætningsopbygninger.  

Du har nu flere valgmuligheder.  

Du kan vælge at ignorere det foreslåede eller erstatte ordet med det foreslåede. 

Har du konsekvent stavet et ord forkert i hele dokumentet, kan du klikke på Erstat alle. 

 Er det et validt ord, som kontrollen ikke kender og dermed markerer med rødt, kan du føje det til 

ordbogen, så vil det fremover blive accepteret. 

Når kontrollen er færdig, klikker du på OK i den boks, der vises. 


