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der
stAr
udrAbstegn
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startkommaer
i to udgraver:
f indes nemlig
Led.setningrekommaer
kommatering
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traditionelle
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Startkommaet
slutkommaet.
( som narrnet indicerer
ef ter .
) , og slutkommaet
f oran ledsetningren
om ikke at sette
slutkommaerne,

arrlcefaling
Dansk Sprognavns
folgrer
kursus
Da dette
om at f inde
vi os derfor
koncentrer
startkorTlmaer,
B-kommaer.
dem som vi her kalder
altsd

du har set f4r
Her er en tekst
A-kommaer, og nu skal vi prove

Den er
kursus.
i dette
at se om der skal vare

med
forsynet
B-kommaer:

Nissenlovededrengenalt muligt godt hvis hanbaremeffeslippefri igen,
men drengenville ikke lukke ham ud. Som straf for sin hflrdhedblev Nils
selv forvandlettil en lille nisse.Da hankom ud pfl girdspladsenf10jen flok
vildgresforbi, og tamgisenMorten ville flyve med.

"stj erneplads"eller komma
og vi prover
fil
det skal vi brugre eL regrelseL,
qrarnmatik,
kunne vere med. .
sd alle
skulle

et

uden

ret

meget.

HOVEDREGEL
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Der skal
verbaler.

vare

komma eller

et

en stjerneplads

mellem

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

begrynder

med forste

setningens

(dvs.

de ver-

satning:

Nissenlovededrengenalt muligt godt hvis hanbaremefie slippefri igen
ved A-kommaet. Vi prover sA med ordet
1. helsatninq,
Her slutter
jeg mAtte( ! )
j
e
g
j
e
q
l
o
v
e
d
e( l ); jeg drengen;
nissen;
"jeg":
De to ord det lyder
und.er, sAdan (og vi

med "jeg"
fornuftigt
kalder dem a1tsA for

foran, setter vi
verbalerne'
):

streg

Nissenlovededrengenalt muligt godt hvis hanbaremefteslippefri igen?...
n,vedatminangivelseafver|caIet(e||erverba||eddet)faktiskikkeerhelt
er fakisk "mAtteslippe".Men for at grammatikkennu ikke skal vare
i
denne
satning
Sidste
verballed
sand.
sig efter hjalpevebet i sammensatteverballed,kan man altsAnojes
retter
og
da
B-kommaet
ah for besvarlig,
henvisestil mit (synesjeg da selv)
i satningsanalysen
Interesserede
med det, i komma-sammenh@ng.
pA
som dette kursusfindes.
ligger
samme
hjemmeside
udmarkede kursusKryds & bolle som
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"Stjerneplads"eller komma
sAdan: Hvor ordet
"ikke",
vi stjernepladsen,
nr. 2 finder
Ved verbal
( * ) (pet kan ogsA v&re
har vi stj ernepladsen
"nemligf " kan placeres,
:
og de kan st& der i forvejen)
andre smAord', fx her t'bare",

Nissenlovededrengenalt muligtgodthvishan*bare'metteslippefri igen,
DA der nu er
komma !

mellem

en stjerneplads

Neste hovedsatning
Hvilke
ord kan vi

de to

skal

verbaler,

der

ikke

punktummet.
til
Kun 6t, nemlig:

gar fra A-kommaet
foran?
sette
"jeg"

.. . men drengenville ikke lukke ham ud. sat stres under ordet !
Da der ikke
selvfolgrelig

er noget det hedder
ikke komma. Fardig

til
den naste.
Alts& videre
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ord kan vi sette
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"mellem 6t verbal
med den setningr !
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skal
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under:

Som straffor sin h6rdhedblev Nils selvforvandlettil en lille nisse.
Indset

det

rigtige

ord:

Kun 6t verbal i dennesetning, derfor intet
Neste satningr

(som gAr til

A-kommaet):

Da han kom ud pAg6rdspladsenfl4j en flok vildgresforbi
Sat

stregr

under

verbalerne

i

setningen

herover

(spOrg

find derfor
stjernepladsen
to verbaler,
Her er altsA
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indsatte
ordet
hvor
kan
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nr.
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med verbal
;
passer
i
nogrenlunde
setningen?
det

med "jeg")

!

i forbindelse
nemlig
sA
eller

Da han kom ud pAg6rdspladsenf10jen flok vildgresforbi
mellem de to verbaler.
at der ikke er en stjerneplads
Vi ser altsA
(som regel)
p
l
a
c
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ligre
Derfor
skal der vere et komma, og det
f oran 2 . verbal- . Set selv kommaet:

Da han kom ud pfl gflrdspladsenflOj en flok vildgresforbi

Fejlkorrigeret:
n

AltOK tr

Korrig6rigen og fd en
lerers godkendelse

'nemligadverbialer
' Man kan ogsAskifteordet "bare"ud med "ikke",hvis det skullehjalpe pA forstAelsenaf det der med
"stjernepladsen".
oOBS!OGSAtil lereren: Bemark at en eventuelplaceringaf
"ikke" eller "nemlig" vs6 en satnings forste
.
verlcalfalder udenfor metoden:"Se!Ic-rhun sig pA kantenaf bAden,bliverhun i vAd".
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"Stjerneplads"eller komma
mellem a-kommaet og det sidste
afsnit
Sa er der kun det sidste
(HIJSKa3 det ikke
Mark6r verbalet
punktum i det valgrte tekstudsnit.
en ta ogr hugget
men vi har klippet
vi markerer,
er hele verballeddet
af to ord) :
faktisk
rent
verbalet
her bestdr
en he],

Mortenville flyvemed.
... ogtamgesen
Og fordi
ikke !

der

Ga nu videre
stjerneplads

kun

er

selv,
(er) :

6t

find

verbal,

eE der

inLet

og hvis

verbaler

komma! Det

der

er

mere

er

da enkelt,

find

end 6L,

Somstraffor sin hflrdhedblev Nils selvforvandlettil en lille nisse.
neste. GOr igen det samme med verbaler og stjerneplads.
Videre til
pa 6n
til
at tage stillimgr
A-kommaet viser der er to helsetninger
gangr :

Da han kom ud pi gflrdspladsenfl4j en flok vildgres* forbi,[A] og tamgflsen
Morten ville flyve med.
1.
2.

satninq:
satning:

I de naste
forkerte:

2 verbaler,
1 verbal
satninger

ingen

*-plads

imellem

komma.
streg

de ord

som er

understreget

OG som er

Ner derer 6t verbali en helsatning,skalderogsfi/ikkev&rekomma.
findermanstjerneEr dermereend6t verbaVtoverbaleri en helsretning,
mellemdeto verbaler,skalderogsfi/ikke
pladsen.
Er deren stjerneplads
v&re komma.Er der ingen stjerneplads,skal der heller ikke/til
v&re et komma.
Det neste ta'r vi pA 6n gang. rind
nodvendigt og set B-kommaer.

verbaler,

find

stjernepladser

om

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

Sidentjekket:
fl
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Det er
det er gennemgdet.
f ordi
nogret blot
HUSKat du har ikke lert
igendet
vi
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Sa
Over
nAr du kan huske det ogr bruge det
f@rst lert
hvis
ter
deref
Find
ind.en f or hver helsetning.
f ind verbaler
igen.
stjernePladser:
det er nodvenigt

a, Hundenplejer at g0 rasendener postbudetringer pe.
b. I fprsteomgangvalgte anf4rerenhendeder havdevist sig at kunne5
klare sig helt pfl egenhflnd.
c. Hvis han har glemt kortet kommerhan ikke ind.
d. Den sti man skal fglge ner man har passeretpost 2kan v&re sver at
finde nflr det er mork.
e. Den gvelseat man skal k4re to mand ned ad en stejl skrrenti et traktordrekkrcver at man har tungenlige i mundenog er i besiddelseaf en vis
portion mod!
rndf o j

de mangrlende

ord:

o Tag en

ad gangen(dvs.stopop ved punktum

eller ved A-komma).
.FindsretningenSverbalerVedatsp0rgemed,,-',,S&tStregunder.

Er derkun 6t verbal! =) videretil nrste
o Er derflere,find si
nr.3osv..
o Hvis der er en >>

< i forbindelse
medm.2"
<<mellem to verbaler.skal der

ikke kommamellem dem.
o Hvis der ikke er en >stjerneplads<
mellemto verbaler,skal der
mellem dem.Og kommaetskal tit sti lige foran det
afdeto!

Sidentjekket:fl

Fejr
korriseret:
tr ArtoKtl
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5 OBS "atkunne"er infinitiv!
Hvisderi
til 'Jeg-reglen":
og derforskalderIKKEstregunder!Tilfojelse
=>
jeg
(Grammatisk
modalverberne!)
forklaring
forvejenstAret atforanordet,dur ikke!
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Set

streg

under

verbaler,

find

evt.

og B-kommaer:

stjernepladser

a- Vi heberat vejret holder t4rt lidt endnu.
b. Ner man trenderfor radioensigerden nogle underligelyde.
hylde harjeg lrest.
c. De flesteaf de bpgerder stir pfl den @verste
d. Da de kom tilbage var hun gflet.
e. Jegville hellerehavehaft en der var lidt lysere.
f Han kom for sentfordi hansur gik for langsomt.
g. T4mrerenfandt hurtigt et brretsom var megetbedre.
h. Ner de spiller syderheleParken.
i

De sagdei vejrudsigtenat det ville snede nrestepar dage.

j

fflr forst malet.
Den der kommerforst til m011e

k. Hvis barnethavdekendt dem ville det ikke havereageretsidan.
t

Hun synteshelt sikkert at den fgrstehat var denbedste.

m Selvomder var varsletsneskredi omridet tog de alligevelaf sted.
n. De sagdepfl Lorry at premierenvar udsati 14 dage.
o. Biblioteketscd'er kan kun l6nesi to uger.
I de nasLe
f orkert.e:

satninger:

stregr

de ord

som er

understregret

OG som er

ad gangen(dvs.stopop ved punktumeller
Tag en helsretning/ledsretning
ved A-komma).
Ner der er 6t verbal i en helsrtning, skal der ogsfi/ikkev&re komma.
Er der mereend 6t verbal/toverbaleri en helsretning,finder man stjernepladsen.Er der en stjernepladsmellemde to verbaler,skal der ogsfi/ikke
v&re komma.Er der ingen stjerneplads,skal der heller ikke/til gengreld
v&re et komma.

Sidentjekket:
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AveLse
Vi

minder

Verbaler

lige

om: Verbaler

uden

stjerneplads

mellem

=> komma!

med

venterkraftige vandstigningerved digerne.
a- Spnderjyderne
venterat vandetstigerkraftiE ved digerne.
b. Spnderjyderne
c. NytArsaftener hundenebangefor fyrvrerkeriet.
d. Ner det er nytirsaftenbliver hundenebangefor fyrvrerkeriet.
havsideskalmales.
e. Dgrenepe sommerhusets
f

De doresom venderud mod havetskal males.

g. Fra en sidehvor han ikke havdeventetdet fik BjarneRiis kraftig
modstand.
h. Han boedei voreshus mensvi var i Sverige.
Ner farmor passerplanterneskal de nok klare sig.

i
j

Filmen begyndermed at to b4rn finder en kaskelotder er blevet fanget.
k. Ner dgen lagdesig gik hantit pfljagt.
L Ner man serat en er pAvej ud i et fodgengerfeltskal man ogsflsom
cyklist holdetilbage.
m De skal st6af toget igen Tofte nfir De er kommettil Lyngby.
n. Hvis du planterbunddrekkevisnerukrudtetfordi det ikke t6r lys nok,
men flere og flere er gfletover til at brugeflis eller netdugsom ogsfl
viser sig at v&re effektiveukrudtshremmere.
o. Hvis han overhovedethavdekunnetville han v&re kommet til koncerten
somvar hanskonesoperadebut.

I

Fejlkorriseret:
Siden
tjekket:
tr AltoK tr
I
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Sat

streg

under

verbaler,

find

evt.

stjernepladser

og B-kommaer:

a. Naboenvdd altid bedsthvad man skal g6re nflr man ingen pengehar.
b. Hvis der er sladderi omlgb har hun fortalt det videre n&steninden hun
selv har hgrt det.
c. De eleverder kommer dryssendeefter at timen er begyndtkommer
ikke ind.
d. De flestemenerat bananerikke er sfl godehvis de er alt for modne.
e. De mangetrcer i Smiland der var vreltetud over vejenebevirkede at
trafikken var brudt sanlmeni flere timer.
f

Damensomkom fra Indien er blevetskilt for mangeer siden.

g. Skpntguldringenlfl pi alfarvejhvor alle kunnetageden hvis de ville
fik denlov at blive liggende.

rndfOj

de manqlende

ord:

.

Tag en
eller ved A-komma).

.

Find sretningens
stregunder.Er der kun 6t
setnlng.

ad gangen(dvs.stopop ved punktum
'Jeg", s&t
ved at spOrgemed
! =; videretil nrste

o Er der flere. find si
< i forbindelse
medm.2.
nr.3osv.
o Hvis der er en >>stjerneplads<
mellemto verbAler,skal der
mellemdem.
o Hvis der ikke er en >stjerneplads<
mellem to verbaler,skal der
skal tit stfl lige
mellemdem.Og
foran det bagesteaf de to !

I
feg

Sidentjekket:I

Fejr
korriseret:
n ArtoKtr
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setstregunderverbaler,findevt'stjernepladserog|'setB-kommaer:

a- At mangetror at de nye komma skulle v&re svrrt at lrereskyldesnok at
de ikkelr klar over af det kan lreresnrestenudenbrug af grammatik.
b. Det er underliE at trenkepi at aviserneer s6konservative.Da retskrivningsreformenaf 1948blbv gennemfgngik der mange6r inden de sidste
aviserlod sig overtaletil at rettesig efter den.
c. Sflledesvarededet fx temmeligmangefr fgr bolle-fl'et kom i srettekassernehvor mAnhidtil havdemflttetklare sig med to a'er.
d. Det kan undreat den forskel der eksisterermellem at lreggeog at ligge
er der flere og flerejournalisterder k4rer rundt i.
e. Det endtemed at han fik en ny der var lidt flottereend den gamle.
Hvis han h4rerat de er hjemmelpber han straksderover.
g. De tilskuereder havdesethvad der sketekunneslet ikke forstfl
dommerensafg4relse.
f

h. Ner hun skal lflne en ny bog pi biblioteketvrlger hun nrsten altid en
der handlerom heste.
i I reklamefilmenfortalte han drengeneat de ville fi flere krrefterhvis de
spistehavregrynhver morgen.
Avelse26
hvor

der

skal

sattes

to

ogr fire

A-kommaer

B-kommaer:

Petersender i mange6r drev forretningher i byen har kgbt sig en forretning
i nabobyenhvor han har familie. Som du huskervAr vi kedeaf at Petersen
rejstefra byen og som det fremgik af den hyldesthan fik da han rejstevar
hanen afholdtperson.Nu har han flbneten forretningog sfl vidt jeg v6d fra
Sgrensensom du ogsflkenderer han alleredemegetpopulreri den nye by.
Streg de ord som er understreget
B-komma:
regrlerne f or B-komma:

OG som er forkerte

i

dette

klip

fra

Tag en helsretning/ledsretninad gangen(dvs.stopop ved punktumeller
ved A-komma).
Ner der er 6t verbal i en helsrtning, skal der ogsA/ikkev&re komma.

Sidentjekket:fl

Fejlkorrigeret: tr

Alt OK n

igenogf1en
Korrig6r
larers godkendelse

f
t-r

I
I
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Sat stregr de ord som er understreget

OG som er forkerte:

Er der mereend 6t verbaVtoverbaleri en helsrtning, finder man stjernepladsen.Er der en stjernepladsmellem de to verbaler,skal der ogsfi/ikke
vtrre komma.Er der ingen stjerneplads,skal der heller ikke/til gengreld
v&re et komma.
OVelSe 2J: Snt streg

under verbaler,

f ind B-kommaer:

Efter mangeeventyrn6r grrekernetil Troja. Byen bliver forsvaretaf Priamos' rldsle sgn,dentapie Hektor.SelvomgrakernebelejrerTroja i ni 6r
lykkes det dem ikke at indt agebyen. Og skOnttroerne96r hvad de kan tflr
de heller ikke jaget grrekernebort.
Til sidstserdet dog ud til at der kan komme en rrefuld endepfl striden:
Hektor har overtaltprins Paristil at udkrempeen tvekampmed Menelaos.
D6n af dem der sejrerskal haveHelenaog skattene.
Da ParistaberkampenredderAfrodite ham og bringer ham tilbagetil
slotteti Trqa.
Nu hvor stridener endtkan grckernevendehjem med Helenaog skattene.
OVelSe 28: S-t

4 A-kommaer og 5 B-kommaer i

dette

klip:

For godt nok kan man v&re sgdog venlighundetnir butikkener flben,[a]
men hundekiksinden ens "far" har lukket en ind er altsi at betragtesom
i funktion.
gemenbestikkelseaf tjenestevovse
Nu var der ogsi et par ting der ikke var somde plejede:Da en havde
var jeg n4dttil at finde en
huggetmin sredvanligecykelparkeringsplads
andenmur end denjeg plejer at srtte min cykel ved. Og da hundenstflrude
i havenog vovserad mig tror jeg barehan er sur over at skulle vrre alenei
haven,la]si jeg gflr hen og snakkermed ham.Jegtrnker at han gernevil
Men dajeg smiderden ind over
morgenhundekiks.
havesin sredvanlige
hegnettagerhan sfldanpfl vej at jeg er glad for at hegneter mellem ham og
mlg.

men her er
nJa,det kan godt v&re at du tror du har hundeforstflelse,[a]
dtsfl nogetdu har misforstiet.Jegta'r ikke imod bestikkelse.Som ordentlig
ord og kager i
vagthundlader man sig ikke sfldanspiseaf med s@de
Jegvar lettererystet,[a]og derforvarjeg ogsi lidt sprendtpA
denesten.<<
voresmgdeher til morgen.Bar han mon nag fra i ger?
Nu da Far-CJvar til stedekom der blot en gladlogrendehund ud i
butikkenog spurgtesom srdvanligt: - Hvilken lomme har du gemt den i i
dag?

tjekket:
Siden
fl

Fejlkorriseret:
tl AltoK n

3[:"13;[:3:il:" n
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tti daglig tale"
vi Laqer nu nogle eksempler fra medierne hvor der
kommatering (den med
om den Lraditionelle
viser sig tvivl
startkomma) , og hvor der derfor opstAr fej 1. Fej lene er autentiske

-

Kommar medierne
system i
det nye, lettere
kommaer efter
Sa din opqave er at satte
f or
navnelse
, ikke
er nerrnt ved navrls
f Olgende- teks ter . ( Ki lderne
selv
at
af
en konstateringr
til
ud, men blot
heng;e de pAgeldende
komma ! )
ved det traditionelle
kan have svart
sprogrbrugere
sikie

at

Ovelse29
som
de startkommaer
for B-komma, slet
du har lert
Brugr de regler
.
(
mangrler
s lutkonrmaer ) som
der , 09 set de B-kommaer
ikke skal .r*r"
!
ok
du hak ved for
setter
stAende,
De kommaer som skal blive

I artiklenChurchillscigar af Bent Bliitnikow, Berlingske,2519-07
Fr
v !

rter
s v !

ef
v e

par
I

kommaf aj 1 ef ter

de traditionelle

regler.

Vi

har

neret den erte under A-kommaet, den anden ryger sA nu f ordi
kommaet ikke beh6ver at bekymre os om "flyttemandspr@ven"u

vi
:

el-imi-

med B-

imidlertid,at detikke var
af dedgdemusafslorede
t...1menendissekering
somdehavde
menmadforgiftning,
dervar dOds6rsagen,
gift-fracigarerne,
inden,deblevsattil at rygecigarert...]
erhvervet
I DSB's AnnonceFarvel til solskinner,i flere dagblade1219-07
er

kommatering

dberrlcart

ikke

sA lige

til

som togdrif

t ( !? ! ) :

og
t...1Indendu rejsererdetdog altiden god id6 attjekkedsb.dk/trafikinfo
Rejseplanen[. . .]
Da j eg er
han finde

megret glad f or Thomas Larsens
sig i at fa Orerne i maskinen

pof itiske
kommentarer,
qangre
her.
hele to

frA

Berlingske,2918-07
Kampenom virkeligheden,
, p.11:
t. . .l Men hvis hun vinder slagetom fortolkningenaf virkelighedenudenfor
Borgensmurevil hun st6tilbagesom denvirkelige vinder af efteriretspolitiskestyrkepr|ve.
l2l9-07,p. 13,
I Fra valg til rokade,Bedingske,
er der Aberrlcart igren tvivl

om f lyttemandsproven.

og tagekonfrontafor socialpolitikken
t. ..1FremoverskaltKJl stei spidsen
skalhflndsvageste
for samfundets
tionernemed[S] om,hvordanomsorgen
terest. . .l
Rokadener kommetpfl pladsefter,at [AFR] og [B] forledenm4dtes[...]
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traditionelle
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Kommai mediernefortsat
Ovelse30
som
de startkommaer
f or B-komma, slet
Brugr regrlerne
GOr som f6r:
(B-kommaer)
mangler.
som
09 set de slutkommaer
ikke skal vare der,
du hak ./ ved for ok!
setter
stAende,
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tekst-tv

5340

tor

28 dec 2006

DR2 Storedanskere:Gunnar"Nu" Hansen
var hansengagementog talent
Som heleDanmarkssportsreporter,
uforligneliEt...1
DR2 SL24 fre L6 feb 2001
D R N Y H E D E R II N D L A N D / S T O T T ET I L

ISLAMISK TROSSAMFUND

hvorforde unge,der er f0dt og
t...1 Det er iser en god ide, at te undersOgt
opvokseti Danmarkog har giet i den danskefolkeskolevrlger at gil den
integrationsordf4rer
vanvittigeekstremistiskevej, sigerSocialdemokratiets
Lotte Bundsgaard.
DR.2 SL23 son 1B f eb 20A1
D R N Y H E D E R ,I N D L A N D / L 2 : L O

oplyseri et svartil SF'sskatteordfOrer
KristianJensen
t. . .l Skatteminister
serpi sagen,og f6rstnir dener frerdig
t...1at enuformelarbejdsgruppe
det,om derskalnedsrtteset udvalgt...1
besluttes
25 sep 2001
DR2 5117 tir
D R .N Y H E D E R / I N D L A N D , 0 6 : 2 2
LANGSoIn4EREBRANDFoLK r yDEnounADER

t . .l Indtil 2005mfltteder kun gfl et kvarterfra alarmenlgd til fgrstebrandbil
skullev&re fremme.
Nu krreverloven blot, at der hBjestgd'rfem minutterfra alarmenlyder til den
fgrstebrandbiler pfl vej. Og der kan v&re lang vej. t. . .l
25 sep 2001
DR2 5125 tir
D R .N Y H E D E R , I N D L A N D , 1 4 : 3 8
DANSKHAJTEKNOLOGI NASA SATELIT

t. . .l Med denneteknik kan man finde ud af hvor mangesortehuller der
findesi voreskosmiskebaggird. t. ..1

i
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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 neste kursusdel
til
Norgre, min Far ! Det vender vi tilbage

se

Kommape svensk
Her er det nerbroderfolk?
For hvad med vores andet skandinaviske
Men det kan jo
pausekomma der hersker.
mest en slags anarkistisk
det er. Her bringrer
sA man selv kan se hvordan
komme an pA en pr6ve
fra en svensk avis.
(i oversdttning,
sA klart t ) et klip
vi

Ovelse31
det
f or B-komma, slet
som f Ar: Brug regrlerne
Samme opgrave nasten
(B-kommaer)
som ikke skal vere der, og sat de slutkommaer
startkomma
du hak ved
satter
stAende,
De kommaer som skal blive
som mangler.
!
for ok

Drengeskarakterer altid lavere end pigers
tema om skolens
tager
Smdl-andsposten dette
Med derure overskrift
Cederholm ogf
E
l
i
s
a
b
e
t
h
a
f
skrevet
op i en artikel
konsforskelle
(
u
d
t
a
l
e
s
h
u
n
d
r
a
de och sju] ):
2
0
0
7
bragt Torsdag 1,6 augusti
lsjuqi

tyve 6rskaraktergivningi grundskolen
t...1 Statistikder omfatterde seneste
viserdet samme.Drengeopndrkun 90 7oaf de resultatersompigerneg0r.
Afliver en del myter
Moa Morin forAt det forholdersig sidan kunneundervisningskonsulent
trlle 530 lrererepfl en studiedagi Wiixjd i gar.Hun kommerfra Skolverket,
somi en rapporthar sarnlethvad der findesaf statistikom hvadpiger og
drengeopneraf resultateri skolen.Med den har man kunnetaflive en del
myter sigerMoa Morin. Uansetsocialbaggrund,hvilken kommuneman bor
seer der intet af detteder har indi eller forskelligeskolersarbejdsmetoder
virkning pe de afsluttendekarakterer.
- Der kan v&re forskel fra flr til er i sammeskole.eller i kommunerne.Men
setover lnngere tid er forskellenkonstant.
En undtagelse
Selv om piger altid ligger hgjst variererdet frafagtil fag. Forskellener allerstprstnArdet grelderbilledkttnst,men selv I svensker det bemrerkelsesv&rdigt. Der er forskellenmellem drengeog pigersopnflederesultaternemlig
fem gangehpjereendtmatematik.I6t enestefag - idrret& helse- er det
drengenesomgenereltsethar de bedstekarakterer.t. . .l
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at tagre den anden
til
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har
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OgsA den vil
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sd derfor
Den skal igen bestds med 90% rigtige,
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vigtigt
repet6r.

vise

sA

pr4v om du kan huske reglerne
Indsat
de ord der mangfor B-kommaer.
leridefolgrendesetninger.oGdeterviqrtigtatduikkekikker
kan huske.
pA de gamle sider
hvis der er nogret du ikke lige
tilbagre
klare
kurrne
ikke
heller
rlr,
du
vil
reglerne
huske
For kan du ikke
prOven !
rndf@j

de manglende

ord:

eller B -komma
Stjerneplads
o

ad gangen(dvs.stopop ved
Tag en helsretning
ved

eller

)

vedat spprgemed'Jeg",s&t
! =1 videretil nreste

Find sretningens
stregunder.Er der kun 6t
setrung.

< i forbindelse
medm.2.

Er der flere, find sfl
nr.3osv..

mellemto verbaler,skal der
Hvis der er en >sderneplads<<
mellemdem.
mellem to verbaler,skal der
Hvis der ikke er en >stjerneplads<
skal tit stfl lige
mellemdem.Og
foran det bagesteaf de to !
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