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Forord
undervisnings
undervisningsdifferentieret
TEGN er et selvinstruerende,
Nye Komma (tegnsretning
materialemed hovedvregtenpfl Sprognrevnets
udenbrug af startkomma).
Som det ses,er materialetopbyggeti en form som skulle g4re det muligt for
kursistenat arbejdeselvstrndigt med indlreringen.Instruktioner,illustrative
eksempler,gvelserog testsguiderkursistengennemstoffet.
TEGN er opbyggettil individuel undervisningefter hvadjeg kalder "LLmodellen"("lrrelaboratoriet"), hvor man indretterklassenmed et rettebord,
bruger"signalfarver"(seInstruktiontil kursisterne)og tnt lrereropfglgningi
form af bl.a. lgbendetestssom skal sikreen rimelig indlering af delermerne
indenkursistenger videretil nrste delemne.
til materialetsanvendeligmfl, underhensyntagen
OBS! OBS! Test-siderne
beholdesaf kursisterne.
hedi fremtiden,underingenomstrendigheder

Hvorfor nyt komma?
Sprognrvnet skriver i >Komma- Hvorndr og hvorfor?<om hvorfor man i
sin tid gav sig i kast med den utaknemmeligeopgaveatr4re ved noget sfl
sprengfarligsom dansktegnsretning:>Det var en udbredtopfattelsei
er
n&vnet at ingenaf de to kommasystemer(grammatiskog pausekommaet)
rigtigt tilfredsstillende.Det grarnmatiskesystem,somer det de flestefors\ger
at fglge,og som er det almindeligtbrugtei skoleffie,er sfl vanskeligtat kun
. er efter mange
megetfd beherskerdetfuldt ud. Og pausekommaet..
opfattelsefor l6st i regelgivningentil at det kan fungeresom
sprogbrugeres
et egentligtkommasystem.,[mine fremhrevelser].
Det nye komma(dvs.tegnsrtning udenstartkomma)har den fordel at det
svarertil de flestenabolandeskommatering,det kan lreresudenn&vnevrrdig brug af grammatikterperi,og det hrmmer ikke lresningen.
danskskriftsprogved at opgivekravet
Sfl som man i 1948afgermaniserede
om at alle substantiverskal skrivesmed stort,finderjeg det pfl tide, og yderst
til fordel for et
velkomment,at man nu opgiver"tyskerkommateringen"
megetbedresystem.Sprogn&vnetnaredeingenillusionerom at "de
gamle"ville overgivesig til dennye komma,hvorfor det traditionellekomma
stadiger nonnret.(Serman gamledanskefilm, vil man opdageat mange
aviserhelt op i 60'ernestadigbrugedobbet-ai stedetfor bolle-6og gotisk
skrift i deresbladhoveder.)
Sfl Sprognevnetanbefaledealtsfldet nye komma ud fra den tankeat si fik
de ungedet lrert, og ad flre kunnedet blive det enestenorrffette kommader en regulrer"kommasystempfl dansk.Som man kunnevente,udbr@d
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krig" ved lanceringenaf det nye komma,som dog er endt i en vflbenhvile
hvor - ikke som det fejlagtigt er fremgfletaf pressen- Det nye Kommablev
afskaffet,men hvor man slog de to systemersarnmeni 6t, med den
udtrykkeligeanbefalingfra Sprognevnetssideat man "ikke sretter
startkommaet'',dvs.kommaerforanledsrtninger.
Men da det netoper dettestartkommasom volder problemer,og som Det
altsi defacto stadigat
nye Komma har afskaffet,anbefalerSprognrevnet
man brugerDet nye Komma.
mfl man lreredet nye komma.
Derfor: Vil man v&re fremtidsorienteret,

Tidsproblemet
Fprsteudgaveaf dettekursusblev sati s6enkort tid efter lanceringenaf Det
losningenp6 et
nye Komma.Endelig si jeg som gammeldansklrerer
dilemmai en hverdagmed for fi dansktimerpfl samtligeklassetrin(fgr
omkring 1970bredtesig ud over dendanskeskoleverden,
lgrdagsfriheden
kunneman mpdeklassermed op til 10 timer danskom ugen+ 2 srerlige
skrivetimer).
Med Det nye Komma burdedet v&re slut med at brugeoceaneraf tid pfl et
kryds & bolle-systemsomgiver et forholdsvislille afkastaf sig: "Ingen" kan
det ordentligt.Jeghar fx. kun 6n gangi mit liv m/dt en personsom havde
og det var den
t:ek pi tyskerkommaetsgamleregel for sretningsknuder,
tysk og latinlnrer p6 InstitutSanktJoseph.
davrerende
Formflletmed dettekursuser altsi at "komme udenom grarnmatikken".Fx
er det direktetflbeligt atb4rn i de smflklasserskal lrereet metasprogf4r de
i danskundervisningen
burde
overhovedethar lrert sproget.Seprogressionen
v&re: F6rstlrrer vi at lreseog skrive.Sfl lrerervi endnumerc at lreseog
skrive,nemlig lresesv&rereog sverereteksterog selv at producereditto.
Engangomkring 5-6. klassetrinkan man si begyndeph sprogetom sproget
(i.e. grarnmatikken).Men underligtnok er det ikke rigtigt sivet ind nogen
hvis
stederendnu,at man ville tfl en fantastiskgevinsti danskundervisningen
man kunneklappehestenog ventemed grammatikkenindtil ungerneer
modnetil dettemetasprog.(Pe ngjagtigsammemide som da man, i mine
flyttededivision fra 3. trl 4.
ungelrrerdage, i matematikundervisningen
klassetrin.)
Indtil da burdedet godeeksempelog den levendeinspirationtil selv at produceretekstertil alverdensformil v&re mereendrigeligt til atfhlnrt skolebgrneneet levendeog forstfleligttale- og skriftsprog.Der er, i dentid jeg har
(eg er si heldig at
vreretlrerer,sketutrolig megetpi fremmedsprogsomrfldet
engelskfra l. klasv&re gift med en af pionerernepfl tidlig engelsk-omrfldet,
se).Hvorfor har en tilsvarendeerkendelseog nytrenkningikke indfundetsig
mht. detfgrstefremmedsprogungernemgderi skolen:skriftlig dansk!
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Ok, jeg kan konstaterehos min virumbgrneb4rnat der er ved at ske noget.
som
Men gadvide hvor mangeder stadigsidderfast i skriftlig dansksystemer
kun lrererungerne6n ting, hvor man tror de lrerergrammatik:at udfylde
skemaerog farvelreggesjovedyr?! Jeghar selv brug et sidant systemi en
6rrrkke, indtil det til min rcdsel gik op for mig at hvad ungernedermed
"havdelnrt", kun var at fylde skemaerud. De kunneikke bruge det lrertetil
en disse,i forhold til den praktiskeopgaveat skriveet ordentligtog forstfleligt dansk.For slet ikke at tale om det fortvivlendeforhold at disseSFOmaterialerbrugerde ubrugeligedanskegrammatiskebetegnelser.

i tegnsetning
Progressionen
Si lad f6rst ungerneskrive derudafde fgrstepar skoleir uden alt for mange
Til at begyndemed grlder det glredenved at fryse
korrekthedsfordringer.
tankerfasttil papiret.Efterhandensombehovetfor formalia meldersig, kan
manpassendeliste detf4rsteog det viEigste tegn ind: punktummet.Det
nrste i tegnsrtningenssv&rekunstburdes6vrre helsrtningskommaet(i
dettekursuskaldetA-kommaet)og kun det!
Her menerjeg den storefejl ligger i mange6rs skriftlig danskundervisning,
ventetil
man s16ret"forstort brfid op p6?n gang.Ledsretningskommaetb4r
densprogligestilfornemmelseer megetmereveludviklet,og for mange
indfinderden sig miske fgrst i 4-5. klasse.(Man kan
eleversvedkommende
jo h6beat den indfinder sig f4r medden nye mide at angribeskriftlig dansk
pe.)Derfor b4r man f6rst nu stille krav om overholdelsenaf reglerfor ledsrtningskommaet(medeller medudenstartkomma!);og ventermantil den
forngdnesprogligemodenhedhar indfundetsig, skulledet ikke forbavsemig
at man vil kunneti ungernetil at beherskeB-kommaetmed rimelig stor sikkerhed.

Sprognevnetsfadrese
Der er i kommakrigenskplvand beklageligvissketdet at Sprognrevnethar
opgivetet (parallelt)fors/g pfl at lanceredet nye komma udengrammatik.
Man sigernu at det nye komma kun kan lrres ordentligthvis man kan finde
ud af d6t med de foranstilledeog efterstilledeledsrtninger, altsflden srtningsanalyse
der bestemmerom vi har at g@remed start-eller slutkommaer.
Og dermedhar man tabt en generationeller flere pAgulvet. Der er ganske
(seblot pi gymnasiernes
introkurseri
enkeltingeni de seneregenerationer
i dag,heller ikke blandt folkesarnme)der kan finde ud af sretningsanalysen
skolenslrrere. Jeghar hgrt mangendansklrerersige"at det mi tysklrererne
'
virkelig tagesig af med begrundelsen"det har vi ikke tid til i dansk",hvor
den sandebegrundelsehar vreret"det kan vi nemlig ikke selv finde ud af' og slet ikke "pi latin".
"uden
Jeghar derforden sindssygeambitionat lave en tegnsretningskursus
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grammatik"(dvs.et med et absolutminimum af grammatik).Mine bestrrebelseri denretningsessflledesaf indeverendekursus.Jeger ftrv. seminarieleklor HenningHohwy og DanskSprognrevntak skyldig for inspirationtil
Hohwys nemlig-metode
dannernemlig udgangsdetteforskningsprojekt.
(f. afsnittetB-komma).
punkt for min stjernepladsmetode
er lidt mereindviklet end den forbilledligt enkle
Stjernepladsmetoden
nemlig-metode,men skulletil gengrld vrerelidt meredriftsikker i lrngden.
stadiggalakDer er stadignogle sortehuller at falde ned i, menjeg afs@ger
senfor beboeligeplaneter.
God forngjelsemed dettemateriale.
MOrkOv,1. oktober2007.
Knud Aa. Back
Det revideredeforord til 3. udgave.
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Indhold
Det foreslflsat man kopierer6n kursusdel(en pdf-fiI) ad gangenog giver
kursisternedem.Facitarkforeslis kopiereti fx fire srt pr. hold/klasse,
afhrengigtaf om der arbejdesmed materialetpfl klassen,eller mAnbrugerdet
til selvstudium(lektier).Man kan ogsflhavefilerne liggende6bnepe et par
brerbare.
findesde tilsvarendeFACITsider!
Bemrrk at til hvert opgavesret
Afsnit

Delemne

Tegn0

Kort repetitionsdelom punktum

Tegn1

A-komma(helsretningskomma)

TegnI

SelvtestA-komma

Tegn2

B-komma(ledsretningskomma)

Tegn2

SelvtestB-komma

Tegn3

NB-komma

Tegn3

Selvtest,UB-komma

Tegn4

MELLEMtest(i det hidtil lrerte)

Tegn5

O-komma(Ovrigekommaer)

Tegn5

SelvtestQ-komma

Tegn6

Brug af citationstegn

Tegn6

Selvtestcitationstegn

Ikkefrerdigglort:
Tegn7
Ovearktil al tegnsretning
Tegn7

Selvtestal tegnsrctning
SLUTtest,tegnsretning.

Litteraturliste:
gen,$ 45-57i Retskrivningsregler,
1996.
Retskrivningsordbo
Komma- Hvorndr og hvorfor,DanskSprognevnsskrifter 20, 1993.
Sretnyt komma,regler,grammatik,genveje, 6velser,Dansk Sprogn&vns

skrifter25,1996.
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Forordtil kursisterne
Reglerfor arbejdetmed TEGN
\

Man arbejderhver for sig

\

Der loses(og rettes)altid 6n kursussidead gangen.Brug blyant! Ved
teststagerman alle siderpi en gang!

\

fflr man straksefter lgsningenved hjrelpaf facitarket.
Svarph Ovesiden

\

Facitarkenemfl kun befindesig pfl "rettebordst",og man skal normalt
havelov til at gi derhen.

\

Ner du tjekker for fejl, mfl du kun markerelinjen for fejl (med rgdt
kryds udetil venstre);du mfl ikke rettefejlen eller skrive facit af.

\

Opgavenlosesmed blyant fordi den si let kan rettes.

\

Ved rettebordetbrugesden r4depen; mark6rfejl med et kryds; brug
venligstikke grfin(= lrererensfarve)

\

Stor omhyggeligheder nodvendigi rettearbejdet:Store/smibogstaver,
alle de forlangtetegn...

\

Er der fejl i losningen,ger du tilbagetil din pladsog finder ud af hvad
der er galt og hvorfor, visker ud, skriverdet rigtige og bederom lov til at
gfl op at retteigen.Er det nu rigtrg!, srttes en cirkel om krydset=
opgavenrettettil det rigtige.- Skulle det skeat opgAvenstadigikke er
helt rigtig, laderman krydsetvrere,gflr nedigen og korrigerer.

\

materiale
Ingentestopgavermfl fiernesfra lokalet.Alt gennemarbejdet
skal afleveresnir lrererensigertil. Si kan han sehvad der skal
supplerestil nrestegang.Og det bliver ogsi tjekket om der er rettet
rigtigt.

\

Nrestegang:Er nogetmarkeretmed gr4ntkryds (lrerernehar fundeten
fejl), skal det rettesf6rst - og efterkontrolleresaf lrereren.Gr@nne
krydserkrrever gr4nnecirkler!

God forngjelsemed at blive klogere!
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