Tjekprøve
Sæt de kommaer der skal være med i sætningerne. Vi bruger valgfrit startkomma, dvs.
der ikke er komma foran ledsætningerne.
Du skal selvfølgelig kunne argumentere for dine beslutninger.

1.

Datteren går i gymnasiet og sønnen er kommet i lære.

2.

Det er svært at overskue situationen når alle råber sådan op.

3.

Opsigelsen skal være os i hænde senest 14 dage før den skal træde i kraft.

4.

Idet de gik ud ad døren og lige idet klokken slog tre kom hun styrtende op ad
trappen.

5.

Du kan sagtens grine når det ikke er dig det går ud over.

6.

Hvis du siger det er godt nok vil jeg ikke blande mig.

7.

De er ikke nået til enighed i det udvalg som skal tage beslutningen.

8.

Det nytter ikke at ærgre sig over ting der ikke kan laves om på.

9.

Hvis du hjælper til kan vi nå at blive færdige inden fyraften.

10.

Efter at have budt velkommen bad hun gæsterne gå til bords.

11.

Efter at hun havde budt velkommen gik gæsterne til bords.

12.

Statsministeren Lars Løkke Rasmussen er på rejse for tiden.

13.

Det er en kendt sag at man ikke kan regne med de økonomiske spådomme.

14.

Da fristen er overskredet og da du stadig ikke har reageret må vi afslutte
sagen.
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Tjekprøve-facit
Sprognævnets valgfrie kommaregel foran ledsætninger, også kaldet Startkomma, er benyttet her, dvs.
udeladt. Det giver færre kommaer, færre fejlmuligheder og læsningen kommer til at foregå mere glidende
og i helheder når teksten ikke brydes op med en masse overflødige kommaer.
Kommaer som efter begge regelsæt skal være med i sætningerne, er sat normalt. Understregningerne
angiver ledsætningerne, fuldstændig lige som en ny dansk grammatik om kommaer gør det.

1. Datteren går i gymnasiet, og sønnen er kommet i lære. (To helsætninger)
2. Det er svært at overskue situationen når alle råber sådan op. (Intet komma før en
ledsætning)

3. Opsigelsen skal være os i hænde senest 14 dage før den skal træde i kraft.
(Samme som nr. 2)

4. Idet de gik ud af døren, og lige idet klokken slog tre, kom hun styrtende op ad
trappen. (To sideordnede ledsætninger har komma imellem sig samt efter den sidste).
5. Du kan sagtens grine når det ikke er dig det går ud over. (Ikke komma foran en
ledsætning, først efter den sidste)

6. Hvis du siger det er godt nok, vil jeg ikke blande mig. (Først komma efter sidste ledsætning.
Sætter I gammelmandskomma, skal I også ha’ et efter ’siger’).

7. De er ikke nået til enighed i det udvalg som skal tage beslutningen. (=2’eren)
8. Det nytter ikke at ærgre sig over ting der ikke kan laves om på. (=2’eren)
9. Hvis du hjælper til, kan vi nå at blive færdige inden fyraften. (Komma efter en
ledsætning)

10. Efter at have budt velkommen bad hun gæsterne gå til bords. (Intet komma. Her er kun
EN helsætning!)

11. Efter at hun havde budt velkommen, gik gæsterne til bords. (Komma efter en ledsætning)
12. Statsministeren, Lars Løkke Rasmussen, er på rejse for tiden. (Komma omkring HTS
fordi det samme siges to gange = en apposition)

13. Det er en kendt sag at man ikke kan regne med de økonomiske spådomme.
(Ikke komma foran en ledsætning).
14.Da fristen er overskredet, og da du stadig ikke har reageret, må vi afslutte
sagen. (To sideordnede ledsætninger og selvfølgelig komma efter den sidste. Måske opfatter du den sidste som
parentetisk, men det ændrer ikke kommaet her. I nogle sætninger kan man argumentere for forskellige kommaer,
afhængigt af ens opfattelse af teksten. Men her giver det altså samme resultat!)

Hvor mange rigtige havde du? Kendte du komma-argumenterne?
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