
Komma-regler 
 
 

Plakater til  
ophæng 



Udsagnsled og grundled-reglen 
 

Man sætter altid komma mellem to forbindelser af 
udsagnsled (cirkel) og grundled (kryds). 

 
Eksempler: 

 
Eva lå på sofaen, og Johan gjorde rent 

 
 

Morten kan godt lide at spille fodbold, og han er god til det. 
 
 

Man finder udsagnsled ved at finde ord, det giver mening, at sætter 
”jeg” foran. Fx ”Jeg” spiser, ”jeg” løber, ”jeg” er. 
 
Man finder grundled ved at spørge til den udsagnledet: ”hvem”. 
Fx: ”hvem” spiser, ”hvem” løber, ”hvem” er 



Men-reglen 
 

Man sætter altid komma mellem to forbindelser af 

udsagnsled (cirkel) og grundled (kryds). 

 

Eksempler: 

 
Hun kunne ikke lide at spise grøntsager, men hun elskede slik. 

 
 

Det er dejligt at være rig, men det gør ikke en lykkelig. 
 

 



HV-reglen 
 

Der skal altid sættes komma foran hv-ord 

  

Eksempler: 

  

Kan du vise mig, hvordan man kommer hen til busstoppestedet? 

  

Det er ikke til at vide, hvordan verden opstod. 

 

 



Opremsningsreglen 
 

 Altid kommaer ved opremsninger. 

Brug komma i stedet for at skrive og hele tiden.  

Mellem de to sidste ord skal der være ”og”. 

 

  

Eksempler: 
 

         De købte salat, tomat, agurk og majs 

  

Hun havde blå øjne, lyst hår, røde negle og rød læbestift på. 



Indskudsreglen 
Komma rundt om indskudte sætninger 

Indskudte sætninger = sætninger, der  

forklarer/uddyber 

 

Du kan kende indskudte sætninger ved, at de kan  

fjernes fra sætningen uden at det betyder noget. 

  

Eksempler: 
  

Gitte, der går i 8. klasse, er en dygtig elev. 

 

Hanne og Peter, der bor i Skanderborg, har været gift i 12 år. 



At-reglen 

Altid komma foran at – MEDMINDRE, der bagefter kommer 

et verbum (udsagnsord) 

  

Eksempler: 

Han vidste, at han ville være god til at skrive historier 

  

Hun var bange for, at han ville falde og slå sig 

  

 Eksempler uden at-reglen (pga. udsagnsord): 

  

Hun var god til at køre bil (køre = udsagnsord = intet komma!) 

  

Han var hurtig til at løbe (løbe = udsagnsord = intet komma) 



Som og der-reglen 
 

Altid komma, hvis som og der kan erstatte hinanden i en  
sætning, uden at den ændrer betydning 

 
 

Eksempler: 
 

Der er mange mennesker, som/der ikke kan lide fisk. 
 

Hun så på skærmen, som/der lyste op 

 



Dette materiale er udarbejdet af 
 

Signe Kjær Hansen  
 

Tak, fordi du hentede  mit materiale. Håber du og dine 
elever kan få glæde af det.  

 
Rammerne og billederne er hentet her:  

 
www.pixabay.com 

 
 

 

http://www.pixabay.com/

