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Regler

 Regel 1. Sæt punktum efter en sætning, når det giver mening  

 at holde en længere pause.

 Se eksempler ved opgaven om punktum. 

 Regel 2. Sæt spørgsmålstegn efter et spørgsmål.

 Se eksempler ved opgaven om spørgsmålstegn.

 Regel 3. Sæt komma i stedet for ”og” i opremsninger.

 Se eksempler ved opgaven om komma i opremsninger.

 Regel 4. Komma deler indholdet op, så det er lettere at forstå. 

 • Hvis man kan sætte ”X og O” to gange inden punktum,  

  skal der være ét komma.

 • Hvis man kan sætte tre eller flere sæt ”X og O”, skal der sættes  

  et komma mere for hvert sæt ”X og O”.

Eksempler på ”X og O” med tilhørende kommaer:

Han foretrækker en hund, og fætteren foretrækker en slange. (X og O to gange og ét komma)   

Da Jonathan luftede hunden, legede den med ham. (Ligesom ovenfor)

Mens katten var ude, legede musene oppe på bordet. (Ligesom ovenfor)

Alle børnene legede indenfor, mens de voksne vaskede biler. (Ligesom ovenfor)

Anna ringede til Bo, fordi hun blev klar over, at han rejste. (X og O tre gange og to kommaer)

Camilla sender et brev med posten, hvis det altså bliver færdigt, 

inden postkassen tømmes.  (X og O tre gange og to kommaer) 

Så snart Tom ankom, ville han pakke sine sager ud, fordi han ville være klar, når Per kom.

(X og O fire gange og tre kommaer)



 Regel 5. Sæt komma både før og efter en ”indskudt sætning”.

Eksempler på komma før og efter indskudt sætning:

Min veninde, der rider meget tit, er glad for rideskolen. (der rider meget tit er en indskudt sætning)

Dyrene, som bor i Zoo, bliver ofte mætte. (som bor i Zoo er en indskudt sætning)

 Regel 6. Semikolon fungerer næsten som punktum; men semikolon afbryder ikke  

 indholdet så meget, som et punktum gør. 

Eksempler på brug af semikolon:

Stine ville gerne i skole; de skulle nemlig noget helt særligt.

Thomas gad ikke købe ind; han gjorde det jo i går.

Maden skulle være klar på slaget seks; men hun var nu ikke sikker på, at den blev færdig.

 Regel 7. Sæt altid et tegn foran ”men”. Sæt et komma eller et punktum; sæt eventuelt  

 et semikolon. 

Eksempler på brug af tegn foran ”men”:

Komma:

Benjamin var ikke træt, men sulten. Klokken seks skulle han spise, men det var der to timer til.

Punktum:

Benjamin tænkte på bageren. Men den lukkede jo i sidste uge. Derpå overvejede han Irma.  

Men han gad ikke cykle så langt.

Semikolon:

Han ville nemlig gerne have noget at spise nu; men ikke hvad som helst. Man kunne jo købe  

noget rigtigt sundt; men det måtte ikke koste noget særligt. 

 Regel 8. Markér et ophold i teksten med et nyt afsnit, når indholdet skifter til noget lidt  

 andet eller til noget helt andet. Indholdet afbrydes mere end ved punktum.

Eksempler på brug af nyt afsnit ser du fx i kapitlerne ”Weekenden begynder” side 8 og  

”Mias spørgsmål og planer” side 11.
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Til læreren
Punktum, komma, streg er for elever på mellemtrinnet og giver en grundlæg-
gende træning i tegnsætning på dansk. Hæftet byder på en gennemgang af 
reglerne, som illustreres med eksempler. Dertil kommer en række opgaver, 
som eleverne skal løse ved at skrive direkte i hæftet.

 
Regler og opgaver 
Reglerne er trykt på omslagets flapper, som kan åbnes, så de er nemme at bru-
ge i forbindelse med opgaverne. Flapperne kan også bruges som bogmærke.

 
Opgaverne har fokus på basal tegnsætning, blandt andet brug af punktum, 
spørgsmålstegn, komma, semikolon og tankestreg. Eleverne lærer at analy-
sere, hvornår der er tale om en sætning – og det lærer de ved at sætte X og O i 
opgaverne. 

Hver opgave træner typisk ét tegn. Afsnittene ”Hvad har du nu lært?” og 
”Hvad har du lært i hæftet?” rummer opgaver, hvor eleverne skal sætte flere 
forskellige tegn som en opsamling på de forudgående opgaver. Eleverne kan 
arbejde individuelt, i par eller i grupper med opgaverne.

Evaluering og løbende feedback 
Opgaverne rettes med facitlisten, hvor de rigtige løsninger er markeret med 
blåt. Diskuter også løsninger med eleverne undervejs i processen, så klassen 
får et fælles sprog for tegnsætning på dansk. 

Find den printvenlige facitliste på www.dafoloforlag.dk under Punktum, kom-
ma, streg, Supplerende materialer (adgangskode: 8153).

Afsluttende opgave 
Bagest i hæftet er der en afsluttende, åben opgave, som eleverne kan løse ved 
at skrive direkte i hæftet eller på computer. Opgaven handler om at fortsætte 
den fortælling, som løber igennem hele hæftet. Her får du mulighed for at 
evaluere elevernes udbytte af det samlede arbejde med hæftet. Elevernes be-
svarelser kan anvendes til fælles oplevelse i klassen, fx oplæsning, genfortæl-
ling eller dramatisering.
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Startkomma eller ej? 
Eleverne lærer grammatisk komma, som sættes, hver gang der er X og O. Der 
sættes komma både før og efter ledsætninger som i eksemplerne her med led-
sætningerne i kursiv: 

• Da bilen var kørt (grammatisk komma efter en ledsætning), stod der en 
kuffert på gaden. 

• Den stod der endnu, (grammatisk komma før ledsætning) da bilen kom 
tilbage. 

Der er ifølge Dansk Sprognævn også mulighed for en alternativ kommatering, 
hvor man skal sætte komma efter ledsætninger, og hvor man kan sætte kom-
ma foran visse typer ledsætninger. Det er min erfaring, at eleverne har nem-
mere ved at lære det grammatiske komma, før de kan lære de mere indviklede 
regler for det valgfrie startkomma. 

God arbejdslyst med Punktum, komma, streg!

Inge Benn Thomsen

Cand.mag. i audiologopædi

Læreruddannet og eksamineret speciallærer i tale-, høre-  
og læsevanskeligheder 

Hvorfor sætte tegn?

Hvorfor sætte tegn, når man skriver? Man kunne også spørge om, hvilke 
forskelle der er på at skrive og at tale. 

En af forskellene er de tegn, som man sætter i en tekst: Punktum, 
komma, semikolon, spørgsmålstegn og de andre tegn sætter vi, for at 
teksten skal blive lettere at læse og forstå. Man kan udtrykke sig mere 
varieret og tydeligere ved hjælp af tegn, når man skriver tekster. 

Når vi taler, bruger vi andre måder at variere sproget på: Vi bruger for 
eksempel tonefald, stemmestyrke, ansigtsudtryk og fagter. 

Når vi sender sms’er, befinder vi os et sted mellem tekst- og talesprog. Vi 
er måske ikke helt så nøje med tegnsætningen, og ofte erstatter vi tegn 
med smileys eller andre emojies.

Få flere tips til retskrivning på Dansk Sprognævns hjemmeside 
www.dsn.dk
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Til eleven
Eksempel på tekst uden tegn:

 
a. Han køber nok nyt tøj sammen med sin bror i morgen er det 
 tirsdag der er udsalg

Man skal sætte tegn i den tekst for at gøre den forståelig. For-
skellige placeringer af tegnene giver forskellige betydninger.

Eksempler på samme tekst med tegn:

b. Han køber nok nyt tøj sammen med sin bror.  

 I morgen er det tirsdag. Der er udsalg.

c. Han køber nok nyt tøj sammen med sin bror i morgen.  

 Er det tirsdag, der er udsalg?

d. Han køber nok nyt tøj sammen med sin bror i morgen.  

 Er det tirsdag? Der er udsalg!

God arbejdslyst!

Inge Benn Thomsen
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Afsluttende opgave
Skriv din egen fortsættelse til historien. 

1. Din tekst skal være på mindst (antal) ___sider og højst ___

sider. Din lærer aftaler sideantallet med dig.

2. Sæt X og O samt forskellige tegn. Brug de ting, som du har

lært i hæftet.

3. Når du fortæller din slutning på historien, skal den ende

med, at børnene finder mobilen.

4. I historien mangler nogle forklaringer, som du selv må

finde på:

5. Hvorfor ville Guffe mon ikke med hjem fra skoven, da

moster Sanne og Mia gik tur med Guffe? (Se: Weekenden

begynder, side 8)

6. Hvad har Guffe mon set, hørt eller lugtet? (Se: Hvad sanser

Guffe? side 12)

7. Hvilke skygger forsvandt ind i skoven denne første aften?  

(Se: Hjem igen, side 14)

8. Hvilke lyde hørte Guffe mon udenfor, mens den lå oppe i 

lejligheden? (Se: Mia fortæller moster Sanne om planen,  

side 31)

9. Kom børnene virkelig hjem til frokost hos moster Sanne, 

eller skete der noget, som gjorde det umuligt? (Se: Lørdag 

morgen, side 41)

10. Måske kan tegningen på forsiden give dig gode ideer til din

tekst!
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Punktum, komma, streg byder på en gennemgang 
af de grundlæggende tegnsætningsregler. Dertil 
kommer en række opgaver, som løses ved at du 
skriver direkte i hæftet. Fold flapperne ud for at 
tjekke reglerne, når du løser opgaverne.

I N G E  B E N N  T H O M S E N

Opgaver i tegnsætning for mellemtrinnet

Basale

færdigheder i:

Punktum · Komma

Spørgsmålstegn  

Semikolon · Nyt afsnit

Direkte tale · Tankestreg

Udråbstegn  

Parentes
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