FAClTark
B-kommaer,
OBS ! Derrne side

ingren opgaver

har

og skal

altsA

ikke

rettes

,

G

s .2 t

Leds&tningskommaet
vj09 det ledsatningrskomma
ledsetningskommaet,
Vi er nu kommet til
kalder
vi for B-kommaet. B-kommaet sattes
kursus,
bruge i dette
vil
som er afgrenset
dvs. en setning
setning,
inden for en selvstendig
semikoet andet st@rre tegn (kolon,
med A-komma, med punktum eller
der sLAr pA et punktums plads )
udrdbstegn
eller
spprgsmAlstegn
lon,
ogf
startkommaer
nemligr i to udgaver:
findes
Ledsatningekommaer
kommateringr
traditionelle
i
den
sattes
Startkommaet
slutkommaet.
e f ter .
( som narrnet indicerer
) , og s lutkommaet
f oran ledsetningen
Dansk Sprogrnavns anlcefaling
fOlger
kursus
Da dette
om at finde
vi os derfor
koncentrer
startkommaer,
B
k
o
m
m
a
e
r
.
k
a
l
d
e
r
h
e
r
dem som vi
altsA

Her er en tekst du har set fur
A-kommaer, og nu skal vi pr6ve

om ikke at sette
slutkommaerne,

i dette kursus. Den er forslmet med
at se om der skal vare B-kommaer :

Nissenlovededrengenalt muligt godt hvis hanbaremefteslippefri igen,
men drengenville ikke lukke ham ud. Som straf for sin hflrdhedblev Nils
selv forvandlettil en lille nisse.Da hankom ud pi gflrdspladsenflfj en flok
vildgrs forbi, og tamgflsenMorten ville flyve med.

"Stjerneplads"eller komma
og vi prover
til
d e t s k a l vi bruge et regrelset,
grrarnmatik,
skulle kurure vere med. .
sd alle

et uden ret

megret

HOVEDREGEL
*

Der skal
verbaler.

vere

komma eller

et

en stjerneplads

mellem

Hvad er det for noget? Meget nemt: De ord
Et verbal?
foran.
som man kan satte
ber) i satningen
"jeg"
Vi

beqlmder

med forste

setningens

(dvs.

de ver-

setning:

Nissenlovededrengenalt muligt godt hvis hanbaremetteslippefri igen
1. helsetningr, ved A-kommaet. Vi prover sA med ordet
Her slutter
jeg mdtte ( ! )
j
e
g
j
e
g
"
:
n
i
ssen; jeg lovede ( ! ) ; jeq drengren;
"
De to ord det lyder
under, sAdan ( og vi

vi
f ornuf tigrt med " j eg " foran , satter
kalder dem altsA for verbalerne'
):

streg

Nissenlovededrengenalt muligt godt hvis hanbaremefie slippefri igen
' De der har tjek pA satningsanalysen,ved at min angivelseaf vebalet (ellerverballeddet)faktiskikke er helt
nu ikke skalvere
sand.Sidsteverballedi dennesatning er fakisk "mAtteslippe".Men for at grammatikken
kan
man altsAnojes
verballed,
i
sammensatte
ah for besverlig,og da B-kommaetrettersig efter hjalpeverlcet
jeg
(synes
da selv)
henvisestil mit
i setningsanalysen
lnteresserede
med det, i komma-sammenhang.
findes.
udmarkede kursusKryds & bolle som liggerpA samme hjemmesidesom dette kursus
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B-kommaer,
Vi

med

fortsetter

"stjerneplads"
ellerkomma
nr. 2 finder
Ved verbal
,,nemligl', kan placeres,
fx

and.re smflord.t,

her

*ikke",
s&dan: Hvor ordet
vi stjernepladsen,
(* ) (Oet kan ogsA vere
har vi stjernepladsen
:
og de kan stA der i forvejen)
"bare",

Nissenlovededrengenalt muligt godt hvis han *bare' metteslippefri igen,
DA der nu er
komma !

en

Naste hovedsetning
Hvi lke ord kan vi

mellem

stjernepTads

de to

skal

verbaler,

der

ikke

punktummet.
gAr fra A-kommaet til
set te " j eg " f or art? Kun 6L , neml igr :

. .. men drengenville ikke lukke ham ud. sat stres under ordet !
er noget det hedder
ikke komma. Fardig

Da der ikke
selvfplgelig

den naste.
til
Altsd. videre
ord kan vi sette
Hvilke(t)

"jeg

"mellem 6t verbal
med den satning !

"

foran?

Sat

steg

" ,

skal

der

under:

Somstraffor sin hirdhed blev Nils selv forvandlettil en lille nisse.
Indset

det

rigtige

ord:

Kun 6t verbali dennesetning,derforintet -komma-.
Neste

setning

( som gdr

til

A-kommaet ) :

Da hankom ud pAgflrdspladsen
flUen flok vildgrs forbi, ...
Sat

stregr

under

verbalerne

i

setningen

herover

(sp@rg med "jeg")

find derfor
stjernepladsen
to verbaler,
Her er altsA
ikke
ordet
2n; hvor kan man indsette
nr.
med verbal
i setningren?
det passer nogenlunde

!

i forbindelse
nemTigr sd
eller

flok vildgrs *s forbi,
Da hankom ud pfl gflrdspladsen
fl31-en
at
Vi ser altsA
Derfor
skal der
foran 2. verbal.

mellem de to verbaler.
der ikke er en stjerneplads
(som regel)
p
l
a
c
e
r
e
s
liqe
vare et komma, 09 det
Set selv kommaet:

Da hankom ud pfl gflrdspladsen,4fl6j en flok vildgres* forbi,
'nemlig adverbialer
' Man kan ogsAskifteordet "bare"ud med "ikke",hvis det skullehjalpe pA forstAelsenaf det der med
"stjernepladsen".
' OBS!OGSAtil lareren: Bemark at en eventuelplaceringaf
"ikke" eller "nemlig" vs6 en satnings forste
.
pA
kantenaf bAden,bliverhun ivAd".
vebal falderudenfor metoden:"Sal!e-fhun sig
5 Stjerne-pladsen
markeresi dette kommakursusmed computerensgange-tegn,asterixen * ; d u m A
megetgernefinde pA en elleranden krusedulleselv, hvisdu synesbedreom det.
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B-kommaer,
Vi

igren Ovelserne

fortsetter

med

"Stjerneplads"eller komma
mellem a-kommaet ogr det sidste
afsnit
Sa er der kun det sidste
(FIUSKaL det ikke
Mark6r verbalet
punktum i det valgte
tekstudsnit.
klippet
en ta og hugrgret
har
men vi
vi markerer,
er hele verballeddet
faktisk
af to ord) :
rent
verbalet
her bestAr
en hel,

... og tamgisenMortenville flyve med.
Og fordi
ikke !

der

Ga nu videre
stjerneplads

kun

selv,
(er) :

6t

er

find

verbal,

verbaler

der

€r

inLet

og hvis

der

komma! Det

er

mere

er

da enkelt,

end 6L,

find

Somstraffor sin hirdhed blev Nils selv forvandlettil en lille nisse.
Kun 6t

verbal

ogt' stjerneplads.
GOr igen det sanime med verbaler
ti1 neste.
Videre
pA 6n
til
s
t
i
l
l
i
mg
at tage
der er to helsatninger
A-kommaet viser
gang:

Da hankom ud pAgirdspladsen
,q fldj en flok vildgrs * forbi,[A] og tamg6senMortenville flyve med.
ingen
l- . setning : 2 verbaler,
=> intet
2 . satningr : t verbal
Forkerte

ord

* -p1ads

imellem

=> komma !

komma.

streget:

Ner der er 6t verbal i en helsretning,skal der o'gs#ikkev&re komma.
Erdermereend6tverbaUffierienhe1srtning,findermanstjerne.
pladsen.Er der en stjernepladsmellem de to verbaler,skal der o,gs*/ikke
Vrerekomma.Erderingenstjernep1ads,ska1derffii1gengre1d
v&re et komma.
Det naste .F^'t vi pA 6n gang.
sat g-kommaer.
nodvendig$g

Find

verbaler,

f ind

stjernepladser

om

n
Pr@vengangatlngge merke til hvor ti kommaerman kan n@jesmed ner
man ikke setter startkommaer.Og skal man lreseop,a viser den helt klare
fordel sig ved at man ikke bliver forstyrretaf en massekommaersom man
netopikke skal holde pauseved. H4rer man folk lreseop,q kan man tydeligt fornemmeat mangeikke er klar over dette.Det enestekomma man rent
faktisk skalbrugetil noget,a er nemlig B-kommaet,slutkommaet.De andre
skalmanoverse.

Sat X i de rigtigerubrikkerpe dit eget ark!
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B-kommaer,FACITaTk
FACITaTk : O r d u n d e r s t r e g e t
Tegrnforklaringr til
* = stjerneplads
=) her skal settes
komma !

=> verbaler;

Pr6v nu selv
AveLse21
a- Hundenplqigr at gA rasendenflr postbudet* ringer pfl.
b. I fprsteomgangvalgte anf4reren* hendeder havdevist sig at kunne6
klare sig helt pfl egenhflnd.
c. Hvis han har glemt kortet,arkommerhan *ikke ind.
" ikke " s tod

der

f orve j en og er

i

al-ts&

st j erneplads

.

d. Den sti man skal fglge n6r man har passeretpost 2,q kan x vreresvrr at
finde nflr det * er morkt.
e. Den pvelseat man skal k4re to mand ned ad en stejl skrrenti et traktordrek,qkrnver * at man * har tungenlige i mundenog * er i besiddelse
af en vis portion mod!
rndfoj

de manglende

o Tag en

ord:

helsrtning-adgangen(dvs.stopopvedpunktume11er

ved A-komma).
.

verbalerved at sporgemed " jeg-"
Find sretningens
, sat stregunder.
g-.
Er der kun 6t verbal! => videretil nreste-srtnin

o Er der flere, find sfl >_stjernepladsen

< i forbindelsemed nr.2.nr.3

OSV.

o Hvis der er en

< mellemto verbaler.skal der

ikke komma mellem dem.

.

mellem to verbaler,skal der
Hvis der ikke er en >stjerneplads<<
mellem dem.Og kommaetskal tit stfl lige foran det
_komma
_sidste_ af de to !

HUSKX i de rigtigerubrikkerpe eget ark ndr svesiderne tjekkes!
6 OBS "at kunne"er infinitiv!og derforskal der IKKEstregunder!Tilfojelsetil 'Jeg-reglen":
Hvisder i
=>
jeg
ikke!(Grammatiskforklaring modalverberne!)
forvejenstAret af foran ordet, dur
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B-kommaer,
Tegrnforklaringr
stjerneplads

til

; ,4=)

FACITaTk:

Ord understreget
settes

komma!

stjernepladser

indsat

her

skal

=> verbaler;

* =

22
Avehse
Stregr under

verbaler,

korrekt

og B-kommaer:

a" Vi h6berat vejret * holder t4rt lidt endnu.
b. Ner mantrenderfor radioen,ersigerden * nogleunderligelyde.
c. De flesteaf deb4gerder * stdrpi den gverstehylde,aharjeg * lrest.
d. Da de kom tilbage,,4 vat hun x giet.
e. Jegville hellerehavehaft en der * var lidt lysere.
f Han kom for sentfordi hansur * 91! for langsomt.
g. Tgmrerenfandt hurtiE et brct som * var megetbedre.
h. Ner despiller,a syderheleParken*

i
J.

De sagdei vejrudsigtenat det * ville snede nrste par dage.
Den der kommerforst til mglIe,q fer * forst malet.

k. Hvis barnethavdekendt dem,a ville det *ikke havereageretsidan.
l. Hun synteshelt sikkertat den fgrstehat * var denbedste.
m Selvomder var varsletsneskredi omridet,q @gde *alligevel af sted.
n. De sagdepi Lony at premieren* var udsati 14 dage.
o. Biblioteketscd'er kan kun l6nesi to uger.
I de neste
forkerte
:

setninger:

stregl

de ord

som er

understreget

OG som er

Tag en helsrtning/hdsatnirg: ad gangen(dvs. stopop ved punktumeller
vedA-komma).
Ner der er 6t verbal i en helsretning,skal der o'gs#ikkev&re komma.
i en helsrtning, finder man stjerneEr der mereend 6t verbaVto-rrerbaler
pladsen.Er der en sdernepladsmellem de to verbaler,skal der o'gs*/ikke
V&rekomma.Erderingenstjerneplads,ska1derffiilgengreld
v&re et komma.
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Ovelse23
Verbaler

mellem

stjerneplads

uden

venterkraftige vandstigningerved digerne.
a. Spnderjyderne
Kun 6t

verbal

= intet

komma !

venterat vandet* stigerkraftigt ved digerne.
b. Spnderjyderne
Stjernepladsen

mel-l-em 1.

og 2.

verbal

c. Nytdrsaftener hundenebangefor fyrvrrkeriet. (Kun6t verbal ! )
d. Ner det er nytfirsaften,erbliver hundene* bangefor fyrvrerkeriet.(rnsren
stjerneplads

mellem

1.

og 2.

verbal:

komma lige

foran

2.

verbal!)

e. Dgrenepe sommerhusetshavsideskal males. (Kun 6t verbal !)
f

De dpre som venderud mod havet,4 skal * males. (rnsen stjerneplads
mellem

1.

oq 2 . verbal

g. Fra en sidehvor han ikke havdeventetdet,a fik Bjarne Riis * kraftig
modstand.
h. Han boedei voreshusmensvi * var i Sverige.
Ner farmorpasse[planterne,d skalde xnok klare sig.
j Filmen begyndermed at to b4rn * finder en kaskelotder * er blevet
fanget.
k. Ner tigen lagdesig,a gik han xtit pej agt.
t Ner man serat en * er pAvej ud i et fodgrengerfelt,qskalman *ogsfl
somcyklistholdetilbage.[ "ossa"
De skal sti af togetigen Tofte n6r De * er kommettil Lyngby.
i

vare
der faktisk
skulle
t I denne gamle S-togs-vittighed'
>>Tof
f
B-komma-metoden
or
men
f
uden
det
alder
te<<,
omkring
i kursusdelen
senere,
"Ovrige kommaer".f

komma
. Lares

n. Hvis du planterbunddrekke,avisnerukrudtet* fordi det *ikke fir lys

nok,menflereog flereer giet overtil at brugeflis ellernetdugsom

*ogsflviser sig at v&re effektiveukrudtshrmmere.
o. Hvis han overhovedethavdekunnet,arville han * v&re kommettil
koncertensom * var hanskonesoperadebut.

Sat X i de rigtigerubrikkerpe dft eget ark!
'Hvis man har lidt svert ved at grejeden, kan man (fAen andentil at) lase den holt!
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Avebe24
Streg

under

verbaler,

stjernepladser

indsat

og B-kommaer:

a- Naboenv6d altid bedsthvad man * skal E4renir man *ingen pengehar.
[ " ingren"

indtager

st j erneplads

sidste

]

b. Hvis der er sladderi oml6b,a har hun * fortalt det videre nresteninden
hun * selv har haf. det.
efter at timen er begyndt,a kommerx
c. De eleverder kommerdryssende
ikke ind.
d. De flestemenerat bananer*ikke er sfl godehvis de * er alt for modne.
e. De mange trner i Smfllandder var vreltetud over vejena,,4bevirkede*
at trafikken * var brudt sammeni flere timer.
Damensomkom fra Indien,d er * blevetskilt for mange6r siden.
g. Sk6ntguldringen16p6'alfarvejhvor alle * kunnetageden hvis de *
ville,erfik denx lov at blive liggende.
f

rndf o j

.

de mangrlende

ord:

Tag en _helsrtning_
A-komma).

ad gangen(dvs.stopop ved punktumeller ved

o Find sretningens
ved at spOrgemed "jeg" , sretstreg
-verbalerunder.Erderkun6t-verbal!=;videreti1nrestesretning.
oErderflere,finds6>-stjernepladsen-<iforbindelsemednr.2,
nr.3osv.
o Hvis der er en >>stjerneplads<<
mellemto verbaler,skal der -ikkekomma
.

mellemdem.

mellemto verbaler,skal der
Hvis der ikke er en >stjerneplads<
skal tit stfl lige
mellem dem.Og -det/kommaet'_komma_
foran det bagesteaf de to !

Sat X i de rigtigerubrikkerpe dit eget ark!
uOm man skriver"det"eller"kommaet",er lige rigtigt.

12110107
Side7 at 13
tilwww.spongenberg.dk
@K. Back,klargjort
Tegn2B-kommaFAClT,

FAClTark
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Tegnforklaring

til

stj erne-pladsen

!

FACITaTk:

,,4 = her

sattes

skal

komma , og her

* er

Ovelse25
Streg

under

verbaler,

stjernepladser

indsat

og B-kommaer:

a. At mangetror at de nye komma * skulle v&re svert at lrere,a skyldes
*nok at de *ikke er klar over at det * kan lrres nesten udenbrug af
grarnmatik.
b. Det er underligtat trenkepe at aviserne* er sfl konservative.Da retskrivaf 1948blev gennemf4rt,ag$der * mangeflr indende
ningsreformen
sidsteaviser* lod sig overtaletil at reffesig efter den.
c. S6ledesvarededet fx temmeligmangeFr fgr bolle-fl'et * kom i srettekassernehvor man xhidtil havdem6ttetklare sig med to a'er.
d. Det kan undreat den forskel der * eksisterermellem at lreggeog at
ligge,,aef der * flere og flerejournalisterder * kdrer rundt i.
e. Det endtemed at han * fik en ny der x var lidt flottereend dengamle.
han *straksderover.
Hvis hanhdrerat de * er hjemme,,arl6ber
g. De tilskuereder havdesethvad der * skete,a kunne *slet ikke forsti
f

dommerens afg@relse.2 . stj erneplads : "slet

ikke" l

h. Ner hun skal lAneen ny bog p6'biblioteket,Qvrlger hun *nrestenaltid
en der * handlerom heste.
iI reklamefilmenfortalte han drengeneat de * ville ti flere krrefterhvis de
* spistehavregrynhver morgen.
OVelSe 26 nuot der skal sattes

to A-kommaer[a]og f ire

B-kommaer:

Petersender i mangeflr drev forretningher i byen,dhar x kpbt sig en
forretningi nabobyenhvor han * har familie. Som du husker,4 var vi * kede
af at Petersen* rejstefra byen,[a]og som det fremgik af denhyldesthan *
fik da han * rejste,a;.varhan * en aftroldtperson.Nu har han 6bneten
forretning,la]og sfl vidt jeg v6d fra Sgrensensom du *ogsflkender,4 er han
*alleredemegetpopulreri den nye by.
I dette
kerte:

klip

fra

reglerne

for

B-komma er

de ord

streqet

som er

for-

ad gangen(dvs. stopop ved punklum eller
Tag en helsretning/+edsatrrr€
ved A-komma).
N6r der er €tverbal i en helsetning,skal der o'gs#ikkev&re komma.
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SeL st.regr de ord

som er

understreget

OG som er

forkerte:

Er der mereend 6t verbaVtorrreftaleri en helsretning,finder man stjernepladsen.Er der en stjernepladsmellem de to verbaler,skal der eEs*/ikke
urerekomma.Erdeiingenstjernep1ads,skalderffii1gengrld
v&re et komma.
opgraven gik j o
OvelSe 2J s" kun ef ter om kommaerne stAr rigtigt,
Jeg
f
inde
stjernepladser.
og
ikke d.enne gang pA at markere verbaler
de
er
som
s& du kan se hvorf or l@sningerne
har grj ort det alligrevel
er:

Efter mangeeventyrnflr grckernetil Troja. Byen bliver forsvaretaf Priamos' rldste s6n,dentapreHektor.SelvomgrekernebelejrerTroja i ni
x
Ar,qlykkes det dem *ikke at indtagebyen.Og skgnttroernegfhvad de
kan,a flr de heller *ikke jaget grekernebort.
Til sidstserdet dog ud til at der * kan kommeen erefuld endepi striden:
Hektor har overtaltprins Paristil at udkrempeen tvekampmed Menelaos.
D6n af dem der sejrer,crskal * haveHelenaog skattene.
Da Paristaberkampen,d redderAfrodite ham * og bringer ham x tilbage
til slotteti Troja.
Nu hvor stridener endt,qkan grrekerne* vendehjem med Helenaog
skattene.
OVelSe 28 Se igen blot

ef ter

om kommaerne stAr

rigtigt

i dette

klip:

For godt nok kan man v&re spdog venlighundetnflr butikken t er flben,[a]
men hundekiksindenens"far" har lukket en ind,der xaltsflat betragtesom
i funktion.
gemenbestikkelseaf tjenestevovse
*ikke
var som de plejede:Da en havde
Nu var der ogsi et par ting der
varjeg x n0dt til at finde en
cykelparkeringspladS,a
huggetmin sredvanlige
andenmur end denjeg * plq,jerat srettemin cykel ved. Og da hundenstir
udei havenog vovser* ad mig, a;-trorjeg*barehan * er sur over at skulle
v&re alenei haven,[a] sfljeg et hen og snakker* med ham.Jegtrnker at
Men dajeg smider
han *gernevil havesin srdvanlige morgenhundekiks.
han *sidan pi vej atjeg * er glad for at hegnet
denind over hegnet,,artager
* er mellemhamog mig.
men her er
nJa,det kan godt v&re at du * tror du * har hundeforstflelse,la]
altsflnogetdu * har misforstiet.Jegta'r ikke imod bestikkelse.Som
ordentligvagthundlader man sig ikke sfldanspiseaf med sOdeord og kager
Jegvar lettererystet,[a]og derforvarjeg ogsi lidt sprndt pi
i tjenesten...
voresm@deher til morgen.Bar hanmon nag fra i ger?
hundud i buNu daFar-CJvar til stede,dkom der xbloten gladlogrende
tikken og spurgte* som sredvanliE:- Hvilken lommehar du gemtden i i
dag?
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fra
Her nogle eksempler
trad.itionelle
den
om
tvivl
fej 1.
opstir
der derfor

sig
viser
tale"
hvor der rrl daglig
medierne
(den med startkomma) , og hvor
kommatering
Fej lene er autentiske.

Kommar medierne
det nye, lettere
kommaer efter
Sa din opqave er at sette
(Kilderne
navrls narrnelse,
nerrnt
ved
er
.
tekster
f Olgende
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kan vise en hvor startkommaetskal stA;det anbringesnemligtit forkefi i den
tegnsetning,som det ses at dennesidesto eksempler.:) Men med Det nye Kommaer man
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netoplykkeligtfri for den slags spekulationereftersomder ikke sAdanskal rykkesrundt pA B-kommaerne.
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Efterat AFR og B forledenmsdtes,er rokandenkommetpA plads.SAdan!:)
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Her folger

nogle

eksempler

fra

DR's

tekst-tv.

Kommai mediernefortsat
Ovelse30
for B-komma, slet de startkommaer som
GAr som f6r: Brug reqlerne
ikke skal vere der, og set de slutkommaer (B-kommaer) som mangler'
stdende, satter du hak ved for ok !
De kommaer som skal blive
dec2006
5340 tor28
tekst-tv
DR2 Store dartskere: Gunnar "Nu " Hansen

og talent
var hansengagement
SomheleDanmarkssportsreporter[,+]
uforligneligt
t.. .l
lFAclToplysning

, [r+] => helt

i

skoven-komma !

fre 1,6 feb 2001
DR2 SL24
DR NYHEDER, INDLAND, ST@TTE TIL

ISLAMISK

TROSSA}{FUND

t...1 Det er isrer*en god id6 at ffl undersggthvorfor de ungeder* er f|dt og
opvokseti Danmarkog* har glrcti den danskefolkeskole,q vnlger *at ge
integrationsorddenvanvittigeekstremistiskevej,ar sigerSocialdemokratiets
*.
f4rerLotte Bundsgaard
DR2

SL23

s o n l -8 f e b 2 0 0 7

DR NYHEDER,

INDLAND,

T2:IO

KristianJensenoplyseri et svartil SF'sskatteordfflrer
t...1 Skatteminister

* g pe sagen,3[A]
og fgrstnflrdener
t. . .l at enuformelarbejdsgruppe

frerdig,-er
et udvalg.
besluttesdet * om der * skal nedsrettes
25 sep 2007
DR2 Sl-17 tir
D R N Y H E D E R ,I N D L A N D , 0 6 : 2 2
LANGSoMMEREBRANDFoLK r yDERounAonn

*
t .l Indtil 2005mfitteder kun ga et kvarter[st]fra alarmen lod[st]" til

forstebrandbilskullev&refremme.
Nu krcver lovenblot[,+st]at der*hgjestgerfemminutter[st]fra alarmen*
lyder[st]til denfgrstebrandbil* er pfl vej.Og derkanv&relangvej. t. . .l
IFAcIToplysning : I st ] => startkommaer
ringren, men ikke i den nye . [,+st l
nye kommatering. l

mangrler i

den gramle kommate-

25 sep 2007
DR2
tir
SL25
DR NYHEDER, INDLAND, ].4 : 3 8
DA\]SK HOJTEKNOLOGI I NASA SATELIT

t. ..1Med denneteknik kan man finde ud aflst] hvor mangesortehuller[st]
derfindesi voreskosmiskebaggird.t...1
I FAcIToplysning
komma.l

:

I s t ] => her

krever

den gramle tegnsetning

s tart-

'' Flyttemandsproven
i praksis:Fra alarmenlydertil den den forste brandbiler pA vej, kraver lovennu blot ...
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B-kommaer,FAClTark
Sa hvis man vil
Det nye Komma kommer fra Norge.
til
Inspirationen
til
land,
skal man ta'
i et helt
hvordan Det nye Komma fungrerer
i naste kursusdel.
til
Norge, min Far! Det vender vi tilbage

se

Kommape svensk
Her er det n&rbroderfolk?
For hvad med vores andet skandinaviske
pausekomma der hersker . Men det kan j o
mest en slagrs anarkistisk
det er. Her bringer
sd man selv kan se hvordan
komme an pA en pr6ve
(i oversd.ttningr,
fra en svensk avis '
sA klart ! ) et klip
vi

Ovelse31
det
for B-komma, slet
Brugr reglerne
som f7r:
Samme opgave nesten
(B-kommaer)
slutkofllmaer
de
og
sat
der,
ikke
skal
vere
som
startkomma
du hak ved
setter
stAende,
som mangler . De kommaer som skal blive
for ok !
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i grundskoltyve6rskaraktergivning
t...1Statistikderomfatterdeseneste
en,q viser* detsarnme.Drengeopnarkun 90 Voaf deresultatersompiger-

ne* gw'

Afliver en del mYter
Moa Morin *
At det forholdersig sidan,q kunneundervisningskonsulent
fortrlle 530 lrrere pfl en studiedagrWiixjd i gflt. Hun kommerfra Skolverket[,*st]som i en rapport* har sarnlethvadder * findesaf statistikom
hvadpiger og drenge* opn6raf resultateri skolen.Med den har m4nkunnet
aflive en del myter,€l sigerMoa Morin *. Uansetsocialbaggrund,i/hvilken
kommuneman bor i eller forskelligeskolersarbejdsmetoder,asfl er der
*intet af detteder * har indvirkning pfl de afsluttendekarakterer.

- Derkanv&re forskelfra flr til er i sarnmeskole/elleri kommunerne.
Men
tid er forskellenkonstant.
setoverlrengere
En undtagelse
Selv om piger attid ligger hgjst,q varrcrerdet * fra fag til fag. Forskellener
allerstprstnflr det x grlder billedkunst/menselv I svensker det bemrerkelsesv&rdigt.Der er forskellenmellem drengeog pigersopnflederesultater
nemlig fem gangehgjereend I matematik.I6t enestefag - idrret & helseer det drengenesom genereltset * har de bedstekarakterer.t. . .l
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pr1v om du kan huske reglerne
de ord der mangrIndsat
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ikke kikker
at
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hvis der er noget du
tilbage
ikke kunne kl-are
ou, vil
du heller
For kan du ikke huske regrlerne
prOven !
rndfoj

de manglende

ord:

eller B -komma
Stjerneplads
o Tag en helsretningad gangen(dvs.stopop ved punktumeller ved
A-komma).
.

Find srtningens
under.Er der kun 6t

med "jeg" , set streg
ved at sp@rge
! =; videretil nreste
verbal

verbaler

setnmg.
o Er der flere,find si >
stjernepladsen < i forbindelsemed nr.Z,
ff.3 osv..
. Hvis der er en >stjerneplads<
ikke
mellem to verbaler,skal der
komma

mellem dem.

o Hvis der ikke er en >stjerneplads<
mellemto verbaler,skal der
kommaet(det)"skal tit st6
komma
mellem dem.Og
lige foran det bagesteaf de to !

Ner du er klar til testen,aflev6rdin mappetil lrereren,og bed om

til B-kommaer
selvtesten
*

" Det er helt ok om du blot har skrevet"det" i stedetfor "kommaet
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