
 
 

 

 

NAMN:
KLASSE :

⎬
SKRIVESPRÅK LESE MUNNLEG

N å r  s k a l  e i n  b r u k e  k o m m a ?

Kommaregel 1
Vi set komma mellom setningar som er bundne saman med og, eller, for og men. Sjå unntak for impera:vsetningar. 
Merk: Nesten all:d teikn framfor men, anten komma eller punktum.
Døme: 

A: Felles subjekt
Til vanleg skal vi ikkje setje komma mellom sideordna heilsetningar med eiA felles subjekt.
Døme: 

B: Sideordna leddsetningar
Vi set :l vanleg komma mellom sideordna leddsetningar.
Døme: 

SKRIVEMÅTAR
KOMMA

Legg du ut på fisketur og lukkast du med å skaffe mat Cl middag vert eg svært glad!

ArCkkelen som du skreiv måndag og som eg vurderte i går var svært bra!

Når snøen fell og når det er bikkjekaldt er det godt å ha eit varmt hus.

Eva dirigerte korpset og fekk ståande applaus for innsatsen.

Far kokar kaffi og gjer i stand frukost.

Vil du ha fisk eller vil du heller ha salat?

Eg lagar mat og du hentar ved.

Kari ville gi Hans ein klem men så fekk dei besøk av mora Cl Hans

Hans drøymer seg bort for Kari held han i handa.
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Kommaregel 2
Vi set komma e+er ei leddsetning som står først i ei heilsetning. 
Døme: 

1: For å
Det skal ikkje vere komma når du begynner ei setning med for å.
Døme: 

2: Ved å
Det skal heller ikkje vere komma når du begynner ei setning med ved å.
Døme: 

NB: Ved å og for å innleier ikkje leddsetningar. Derfor skal det ikke vere komma.

C: Når underordningsordet vert sløyfa
Kommaet skal sløyfast mellom to  leddsetningar dersom underordningsordet ikkje vert teke opp a+.
Døme: 

D: Impera@vsetningar
Det er vanleg å sløyfe komma mellom impera?vsetningar.
Døme: 

M e n :

SKRIVEMÅTAR 
KOMMA

For å kome heim må du ta bussen.

At det blir snø er ikkje det minste rart.

Kjem du i kveld skal du få vere med på ein spennande fotballkamp.

Dersom du er snill mot dyra kan du få mange fine naturopplevingar.

Dersom du er sjuk og ikkje orkar å gå på skolen kan du halde deg heime i morgon.

Dersom du er sjuk og dersom du ikkje orkar å gå på skolen kan du halde deg heime i morgon.

Syng ut og ver glad!

Kom inn og dans for oss!

Når du går ut bør du ta på deg lue.

Då @men var over bad eg om å få meir lekser.

Jo meir du øver jo betre kan du songen.

Ved å bruke hjelm tek du vare på hovudet diL.
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Kommaregel 3
Komma e'er ei innskoten leddsetning.
Døme: 

Kommaregel 4
Komma framfor ei innskoten leddsetning som ikkje er nødvendig i heilsetninga.
Døme: 

NB: Ei adverbial leddsetning inne i ei heilsetning kan vere nødvendig, men nokre gonger kan vi setje henne 
i parentes. Når vi i slike >lfelle sløyfer parentesen, set vi komma framfor leddsetninga.
Døme: 

Kommaregel 5
Innskot og forklarande >llegg skal ha komma føre og e'er.
Døme: 

SKRIVEMÅTAR 
KOMMA

Ho forstod det nok (sjølv om ho ikkje hadde le= for det). Eller: Ho forstod det nok sjølv om ho ikkje 
hadde le= for det.

Vi må sjå på spørsmålet (sjølv om det er for seint). Eller: Vi må sjå på spørsmålet sjølv om det er for 
seint.

Middagen som varte i heile sju Gmar vart avslu=a med ein høyGdeleg takketale.

Tommy som kom frå ein liten gard fann seg godt Gl re=e i storbyen. 

Trine som hadde gløymt å ta med seg skolesekken kom G minu= for seint Gl første Gme.

Den som søv syndar ikkje.

Lyset vi såg på himmelen i går kveld var svært vakkert.

Programmet som vart sendt førre veke inneheldt ein reportasje frå Vassfaret.

På museet der jubileet vart feira var det pynta med store flagg.

I huset eg bur i er det flaggermus på loPet.

Jenta du helste på i dag skal begynne i klassen din i morgon.

Hennar store mål å få seg ein hund gjekk i oppfylling.

Torkjell Midtgaard redaktør for ne=staden bur på Sunnmøre.

Vassfaret eit skogkledd dalføre ligg mellom Hallingdal og Valdres.

SogneSorden Noregs lengste og verdas neste lengste Sord er 205 km lang.

Rypebær Arctostaphylos alpinus kan setje vakker raudfarge på store Sellområde om hausten.
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Kommaregel 6
Vi set 'l vanleg komma framfor og/eller e3er 'ltaleord, svarord og utropsord.
Døme:

NB: Når svarord eller 'ltaleord i starten av ei ytring består at to fråskilde, men i betydning nær samanhengande 
ord, skal det berre vere komma e3er det siste ordet.
Døme: 

Kommaregel 7
Vi set komma mellom ledd i opprekningar og liknande dersom vi kan tenkje oss at ein av 
konjunksjonane og, eller, men er sløyfa.
Døme: 

SKRIVEMÅTAR 
KOMMA

Nei kjære deg de5e meiner eg du må slu5e med!

Unnskyld kan du vise meg vegen >l barnehagen?

Nei far de5e forstår eg ikkje.

Ja eg kjem heim >l re5 >d.

Huff Maren de5e forvirrar meg.

Mons kom deg ut av sofaen min!

Ja vel då veit eg det.

Ja ja du er ein liten luring trur eg.

Å nei ikke gå før du har ete opp maten din!

Ja vel då reknar eg med at du dukkar opp før midna5.

Rådyr seier sjeldan nei takk >l gulrøter poteter kålblad og brødskiver.

Kan du handle mjølk brød smør poteter og tran?

Eli Ivar May og Kje>l gjekk for å gje hunden mat.

Han er ikkje slem berre li5 ertelysten.

Geiranger er mellom anna kjent for majeste>ske fossefall stupbra5e Oell flo5e hotell og uQordrande vegar.

I pennalet hadde han li5 av kvart: to viskelêr ein halveten blyant ein jukselapp og ein inntørka tusj.
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Kommaregel 8
Vi brukar komma ved e.erse.e setningar som sa ho, meinte han, trudde eg, smilte han. Når sa ho og liknande 
u.rykk står mellom to setningar, skal det vere komma både før og e.er ytringsu.rykket.
Døme: 

A: Hermeteikn kan vi mellom anna bruke når vi gjev a. ordre. noko som er sagt, skrive eller tenkt. Legg vi @l 
u.rykk som sa han eller liknande, skal komma kome e.er det siste hermeteiknet.
Døme: 

B: Det skal ikkje stå komma når den refererte teksten slu.ar med spørjeteikn eller ropeteikn.
Døme: 

Kommaregel 9
Vi set komma framfor ei unødvendig leddsetning som står @l slu. i heilsetninga. Når leddsetninga er så 
sjølvstendig at ho like gjerne kunne ha stå. i parentes, set vi komma.
Døme: 

NB: Dersom leddsetninga er nødvendig for at vi skal forstå samanhengen, set vi ikkje komma framfor henne.
Døme: 

SKRIVEMÅTAR 
KOMMA

"Eit lite skri< for mennesket men eit stort skri< for menneskeslekta" sa Neil Armstrong då han 21. juli 1969 
vart det første mennesket som se<e foten sin på månen.

"Det var ei svært hyggjeleg jente" tenkte Per.

"Eg vil at du skal hjelpe meg med leksene" sa Per.

– Det er flo< at de samarbeider når de skal lære innfløkte kommareglar sa læraren.

"Har du" sa Per "trudde at eg kan alt om komma?"

"Det var hyggjeleg" tenkte Liv at Per ville hjelpe henne med å få komma på re< plass.

– Eg har lært mykje av å samarbeide med deg smilte Liv.

Bussturen gjekk bra sjølv om bussjåføren køyrde med eit fla< dekk.

Ho besOlte ny mobiltelefon (sjølv om ho hadde fire frå før).

Ho besOlte ny mobiltelefon sjølv om ho hadde fire frå før.

"Kan du alt om komma no?" spurde Per.
"Nei, det kan eg dessverre ikkje!" klaga Liv.

Bussturen gjekk bra (sjølv om bussjåføren køyrde med eit fla< dekk).

Det blir fotballkamp sjølv om det blåser frisk bris.

Frisk bris er ingen grunn Ol å avlyse fotballkampen.
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Kommaregel 10
Vi set komma mellom sideordna adjek0v som ikkje har konjunksjon mellom seg.
Døme: 

1: Vi bruker komma ved forsterka gjentaking.
Døme: 

2: Når adjek0va ikkje er sideordna, skal det ikkje vere komma mellom dei.
Døme: 

3: Nokre gonger kan vi ha tre adjek0v ved sida av kvarandre.
Døme: 

4: Komma kan endre meninga.
Døme: 

SKRIVEMÅTAR 
KOMMA

Et lite pent hus (Eit ikkje særleg pent hus).

Små steinfrie spanske druer.

Eit stort norsk Cell (Eit norsk Cell som er stort)

Det var ei stor stor overrasking.

Eit stort uoverkommeleg hinder (Eit stort og uoverkommeleg hinder)

Små søte kaEungar (Små og søte kaEungar)

Et lite pent hus (Eit lite og pent hus).

Ein mindre vakker by (Ein mindre og vakker by).

Ein mindre vakker by (Ein ikkje særleg vakker by).
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Fleire kommareglar
1: Vi set komma ved stadnamn når vi skal datere brev.
Døme: 

2: Vi bruker komma ved 5lvisingar.
Døme: 

3: Vi bruker komma, ikkje punktum, som desimalteikn.
Døme: 

4: Vi bruker komma for å unngå misforståingar.
Døme: 

5: Vi set komma ved ledd som er tekne ut av setninga og se;e først eller sist.
Døme: 

SKRIVEMÅTAR
KOMMA

Vi har ein ka6 og ein sykkel som skranglar.

20 50 kr

27 8 cm

3 14

Joh 3 16 (Evangeliet e6er Johannes kapi6el 3 vers 16)

Trondheim 13. september 2019

Klara det er ei klok dame!

Han var ikkje le6 å halde følgje med Ole Einar Bjørndalen.


