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Lejeboliger i Julleslev 
 

Hej medlemmer af arbejdsgruppen.1

 

Vi her i Julleslev oplever stigende folk2, der fraflytter,3 

kommunen har derfor besluttet, at der skal bygges 100 

lejeboliger. Lejeboligerne skal være billige for alle,4 der er 

nedsat en arbejdsgruppe på 10 personer, som skal komme 

med nogen5 forslag til, hvor lejeboligerne skal placeres.  

Der er kommet 3 forslag fra arbejdsgruppen. Første forslag er 

en landmand, hvor6 han er bror til borgmesteren. Han har 

tilbudt at sælge en grund 2 km uden for Julleslev. Grunden 

ligger tæt op ad en landbrugsejendom med grise,7 der er 

ingen veje eller stier ud til grunden. 

Nedenfor ses et eksempel på en dumpet case. Den er kendetegnet ved mange forskellige fejltyper. 

Disse gør teksten meningsforstyrrende og svær for modtageren at forstå uden at skulle genlæse ord 

og/eller sætninger. 

De fejltyper, som forekommer i nedenstående case, er: 

 For få anslag 

 Punktum, hvor der skal være komma  

 Komma, hvor der skal være punktum 

 Stavefejl 

 Forkert kombination af bindeord (fordi at) 

 Endelser: ede/et + er/re 

 Nogen/nogle 

 Sammensatte ord 

 Formuleringsfejl og fejl i faste vendinger 

 ”og” i stedet for ”at” 

 Forkert ordvalg 

 Ulogisk struktur 

 Passager med opstyltet sprog og uklart indhold 

 

Noter: 
 
1. Sæt ikke punktum ved indledningshilsner 

2. Formuleringsfejl. Et alternativ kunne være: 

”Vi har i Julleslev oplevet, at der er flere og 

flere, der flytter fra byen” 

3. Der skal være punktum i stedet for 

komma, og ellers skal der indsættes et 

bindeord, som binder sætningen sammen. 

4. Sæt punktum, eller indsæt bindeord. 

5. Der skal her benyttes ”nogle”, da der er 

tale om ”nogle stykker”. 

6. Forkert brug af ”hvor”. Det giver bedre 

mening at skrive ”… som er bror til 

borgmesteren”. 

7. Sæt punktum, eller indsæt bindeord. 
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Fordelene ved dette forslag er, at det ligger lidt uden for byen 

tæt på naturen. Afstanden til Julleslev er så kort, at man kan 

nemt cykle8 eller gå ind til byen.  

Forslaget kræver, at der skal opføres veje, naturstiger9 og 

lamper ud til lejeboligerne, hvilke10 kan blive dyrt for 

kommunen. Naboens grisestald kan godt skræmme lejer11 

væk, hvilket er en ulempe ved forslaget. Det er også en 

ulempe, at der er 2 km til byen, som12 nogen13 kunne mene 

var for langt fra fritids aktiviteter14 og indkøbs muligheder15.  

Denne løsning16 kunne være særdeles attraktiv for folk, der 

ikke ønsker at residere17 i en storby, men stadigvæk gerne vil 

have naboer. 

Nummer 2 grund ligger midt i byen og har ikke været brugt i 

10 år,18 der har tidliger19 ligget et autoværksted, som har 

udledt giftstoffer i jorden. Nye undersøgelser viser, at med 

henblik til20 giftniveauet så ligger det kun lige under den 

tilladte grænse.  

Det der taler for at vælge denne løsning er, fordi at21 grunden 

ligger centralt, og man vil derfor have gode muligheder for 

shopping ture22,23 fritids aktiviteter24.  

Derimod er, at25 der har været et giftudslip, som har forurenet 

jorden. Det kunne godt gøre folk forskrækket26, selvom 

kommunen har godkendt grunden.   

Grundens placeringen27 er også god for folk med børn.28 Da 

det ville gøre det nemmere at få dem passet i daginstitutioner 

og skoler. 

Grund nummer 3 ligger i udkanten af byen tæt på 

industrikvarteret, som bl.a. består af en betonfabrik, 

slagterig29, autoværksteder og en fabrik, som producere30 

emballage.  

Noter: 
 
8. Forkert ordstilling. Det korrekte er: ”… at 

man nemt kan cykle…”. 

9. Stavefejl. Den korrekte stavemåde er 

”naturstier”. 

10. Stavefejl eller forkert stedord. Det rigtige 

ord er ”hvilket”. 

11. Bøjningsfejl. Der mangler et –e, så ordet 

står i flertal: ”lejere”. 

12. Forkert brug af ”som”. Der skal her 

benyttes ”hvilket”, da det henviser til 

indholdet af hele den foregående del af 

sætningen. 

13. Der skal her bruges ”nogle”. Se note 5. 

14. Sammensat ord. Det korrekte er 

”fritidsaktiviteter”. 

15. Sammensat ord. Det korrekte er 

”indkøbsmuligheder”. 

16. Det er uklart, hvilken løsning der er tale 

om. Et alternativ kunne være: ”Forslaget 

om at benytte landmandens grund kunne 

være særdeles attraktivt…”. 

17. Ordvalg. Ordet ”residere” passer 

genremæssigt ikke ind i teksten. Ordet 

bruges enten i formelle sammenhænge 

eller med en ironisk undertone.  

18. Sæt punktum eller brug bindeord 

19. Stavefejl. Det korrekte er ”tidligere”. 

20. Fejl i fast vending. Den korrekte vending er 

”med henblik på”. 

21. Fejl i sammensætning af bindeord. Man 

bør skrive ”at” eller ”fordi”. 

22. Sammensat ord. Det korrekte er 

”shoppingture”. 

23. Her bør indsættes et ”og” i stedet for 

komma. 

24. Sammensat ord. Det korrekte er 

”fritidsaktiviteter”. 

25. Formuleringsfejl. Et alternativ kunne være: 

”Det, der taler imod denne løsning, er…” 

26. Bøjningsfejl. Det hedder ”forskrækkede” i 

flertal. 

27. Bøjningsfejl. Når der står ”grundens” 

foran, skal ”placering” stå i ubestemt 

form. 

28. Punktumfejl. Det skal være et komma, da 

den efterfølgende sætning ikke kan stå 

alene. 

29. Stavefejl. Det korrekte er ”slagteri”. 

30. Bøjningsfejl. Nutids-r. Den korrekte 

bøjning er ”producerer”. 
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Fordelene31 er, at det stadigvæk er nemt at komme ind til 

byen og bruge de forskellige ting32.  

Ulemperne er, at den33 ligger midt i et industriområde. 

Beboerne ville højtsandsynligt34 opleve larm fra morgen til 

aften, som35 de fleste nok ville undgå. Yderlige36 kunne man 

forstille37 sig, at der ville være ret trafikerede38 med lastbiler 

og andre arbejdes biler39. Disse nævnte parametre kan være 

med til at have indflydelse på det attraktive aspekt af 

hovedformålet med det eventuelle byggeri af de føromtalte 

mulige lejeboliger40.  

På baggrund i41 ovennævnte drøftelser og ud fra mine egne 

vurderinger og antagelser vil jeg til kommunen og udvalget 

anbefale, at vi udvælger grund 2. Ud fra de resterende42 

muligheder for placeringer syntes43 jeg, at grund 2 er den, 

som har flest ting44, som taler for, og mindst imod. Grunden 

er allerede ejet af kommunen.45 Hvilket gør, at de ikke skal 

ud og opkøbe en grund, som man ville skulle med grund 1. 

Derudover ligger grund 2 centralt med gode muligheder for 

fritids aktiviteter46 og indkøbsmuligheder,47 man behøver 

ikke at skulle bruge energi på og48 fragte ens børn rundt alle 

mulige steder, fordi det meste ville være i gå afstand49. Det 

eneste som er imod50 er giftudslippet, men dette er blevet 

godkendt af kommunen.  

 

Antal tegn: 331151 

1  
2 
3  
4  
5  
6  
7  
8  

                                                           

Noter: 

 

31. Forkert brug af flertal. Der nævnes 

efterfølgende kun én fordel, hvorfor man 

bør bruge ental: ”fordelen”. 

32. Uklart/upræcist ordvalg. Skriv fx 

”indkøbsmuligheder og fritidsaktiviteter”. 

33. Uklar reference. Hvad henviser ”den” til? 

Skriv hellere ”grunden”. 

34. To ord samt stavefejl. Det korrekte er 

”højest sandsynligt”. 

35. Forkert brug af ”som”. Der skal bruges 

”hvilket” i stedet. 

36. Stavefejl eller forkert ord. Det korrekte er 

”yderligere”. 

37. Stavefejl eller forkert ord. Det korrekte er 

”forestille sig”. 

38. Bøjningsfejl. Forveksling mellem endelserne 

–et og –ede. Det korrekte er her 

”trafikeret”. 

39. Sammensat ord samt stavefejl. Det korrekte 

er ”arbejdsbiler”. 

40. Opstyltet sprog, som er svært at læse, og 

som dækker over meget lidt indhold. Et 

alternativ kunne være: ”Ulemperne ved 

grundens placering gør, at det ikke er 

særligt attraktivt at bygge lejeboliger her”. 

41. Fejl i fast vending. Den korrekte vending er: 

”på baggrund af”. 

42. Uklart. Resterende i forhold til hvad? Et 

alternativ kunne være: ”Af de tre grunde, der 

er blevet foreslået, synes jeg, at grund 2…”. 

43. Stavefejl eller forkert tid. Det korrekte er 

”synes”. 

44. Uklart/upræcist ordvalg. Et alternativ kunne 

være: ”fleste fordele og færrest ulemper”. 

45. Der skal være komma og ikke punktum her. 

Den efterfølgende sætning kan ikke stå 

alene. 

46. Sammensat ord. Det korrekte er 

”fritidsaktiviteter”. 

47. Sæt punktum eller indsæt bindeord. 

48. Her skal stå ”at” i stedet for ”og”. Det er en 

del af navnemåden ”at fragte”. 

49. Sammensat ord. Det korrekte er 

”gåafstand”. 

50. Formuleringsfejl. Et alternativ kunne være: 

”Det eneste, som taler imod forslaget, er…”. 

51. Casen skal skrives med minimum 3600 

anslag. 
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