
  

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er X og O – reglen, der skal bruges. 

 

Bladene falder af træerne, når det bliver  

        X         O                                X     O 

efterår. 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er X og O – reglen, der skal bruges. 

 

Hver onsdag går Gitte til gymnastik, hun er  

                        O     X                           X   O 

en af de bedste på holdet. 
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Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er X og O – reglen, der skal bruges. 

 

Bladene falder af træerne, når det bliver  

         X         O                              X     O 

efterår. 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er X og O – reglen, der skal bruges. 

 

Hun blev glad, fordi det var fredag. 

          X     O                     X    O 
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Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er X og O – reglen, der skal bruges. 

 

Når hun får fri fra skole, skal hun lege med  

          X    O                       O    X 

Lene. 

 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er opremsnings – reglen, der skal 
bruges. 

 

Mine tre yndlingsting er at spise, min 

familie og fodbold. 
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Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er opremsnings – reglen, der skal 
bruges. 

 

Vi skal huske penge, pas og billet. 

 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er opremsnings – reglen, der skal 
bruges. 

 

Jeg elsker vingummi, lakrids og flødeboller. 
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Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er opremsnings – reglen, der skal 
bruges. 

 

Jeg gik en tur og så to harer, tre solsorte, to 

katte og en svane. 

 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er opremsnings – reglen, der skal 
bruges. 

 

Vil du helst støvsuge, tørre støv af eller 

tømme opvaskemaskinen? 
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Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er opremsnings – reglen, der skal 
bruges. 

 

Juleaften fik de flæskesteg, and og 

risengrød. 

 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er som/der – reglen, der skal bruges. 

 

Kender du en, som kan løbe stærkt? 
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Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er som/der – reglen, der skal bruges. 

 

Jeg har læst en bog, der har over 400 sider. 

 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er som/der – reglen, der skal bruges. 

 

Der er ikke mange ord, der starter med X. 
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Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er som/der – reglen, der skal bruges. 

 

Det er min mor, som altid kommer for sent. 

 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er som/der – reglen, der skal bruges. 

 

Jeg hjælper altid dem, der hjælper mig. 
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Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er som/der – reglen, der skal bruges. 

 

Det er min nye kanin, der løber rundt i 

haven. 

 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er som/der – reglen, der skal bruges. 

 

Jeg vil gerne købe en bil, som har plads til 

3 børnesæder. 
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Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er som/der – reglen, der skal bruges. 

 

Jeg kender en pige, der er sød. 

 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er navne – reglen, der skal bruges. 

 

Klassens matematiklærer, Hans Jensen, var 

god til at regne. 
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Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er navne – reglen, der skal bruges. 

 

I morgen henter Lærkes mor, Birgitte, en 

kage til os. 

 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er navne – reglen, der skal bruges. 

 

Min kat, Kisser, elsker at lege. 
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Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er navne – reglen, der skal bruges. 

 

Min onkel, Ulrik Thomsen, er 36 år gammel. 

 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er navne – reglen, der skal bruges. 

 

Det nye medlem af spejdertruppen, Jens 

Rasmussen, er flink. 
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Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er men – reglen, der skal bruges. 

 

Jeg skulle have været til fodbold i dag, men 

jeg er blevet syg. 

 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er men – reglen, der skal bruges. 

 

Der var så varmt i dag, men jeg måtte ikke 

bade i havet. 
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Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er men – reglen, der skal bruges. 

 

Gitte ønskede sig en hund i julegave, men 

hun fik det ikke. 

 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er men – reglen, der skal bruges. 

 

Hun elskede at være på ferie, men glædede 

sig også til at komme hjem. 
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Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er men – reglen, der skal bruges. 

 

Jeg ringede til Line, men hun tog den ikke. 

 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er men – reglen, der skal bruges. 

 

Jeg vil gerne have slik, men jeg må kun få 

en gulerod. 
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Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er men – reglen, der skal bruges. 

 

Jeg skal selv bruge min hue, men du kan 

låne mine vanter. 

 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er men – reglen, der skal bruges. 

 

Min yndlingsfarve er pink, men jeg kan 

godt rigtig godt lide blå. 

 

Skolelærerlife.dk 

Skolelærerlife.dk 



 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er at – reglen, der skal bruges. 

 

Jeg synes virkelig, at Jakob er sød. 

 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er at – reglen, der skal bruges. 

 

Hun startede dagen med, at hun stod for 

sent op. 
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Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er at – reglen, der skal bruges. 

 

Senere fandt hun ud af, at Rikke var blevet 

syg. 

 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er at – reglen, der skal bruges. 

 

Det er vigtigt, at du er ærlig overfor mig. 
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Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er at – reglen, der skal bruges. 

 

DMI skriver, at vinteren bliver kold. 

 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er at – reglen, der skal bruges. 

 

I bogen stod der, at pigen var en prinsesse. 
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Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er at – reglen, der skal bruges. 

 

Forældrene fortalte, at de snart kommer på 

besøg. 

 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er hv – reglen, der skal bruges. 

 

Jeg vil gerne fortælle, hvor vi skal hen. 
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Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er hv – reglen, der skal bruges. 

 

Nu vidste hun, hvor hun havde lagt 

mobiltelefonen. 

 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er hv – reglen, der skal bruges. 

 

Jeg vil gerne vide, hvad jeg skal have i 

gave. 
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Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er hv – reglen, der skal bruges. 

 

Jeg vidste ikke, hvad hun ville sige. 

 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er hv – reglen, der skal bruges. 

 

Babyen kunne ikke fortælle, hvorfor han 

ikke ville sove. 
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Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er hv – reglen, der skal bruges. 

 

Kirsten vil gerne vide, hvorfor Hanne er sur 

på hende. 

 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er hv – reglen, der skal bruges. 

 

Jeg kan ikke forstå, hvordan jeg skal løse 

opgaven. 
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Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er hv – reglen, der skal bruges. 

 

Må jeg se, hvordan du gør? 

 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er hv – reglen, der skal bruges. 

 

I avisen stod der, hvornår den nye butik 

åbner. 
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Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er hv – reglen, der skal bruges. 

 

Jeg vil gerne vide, hvornår du kan lege. 

 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er hv – reglen, der skal bruges. 

 

Jeg vil gerne vide, hvem der har ringet fra 

hemmeligt nummer. 
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Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er hv – reglen, der skal bruges. 

 

Læreren vil vide, hvem der smadrede 

ruden. 

 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er indskuds – reglen, der skal bruges. 

 

Ulla, som elsker at male, skulle ud og købe 

ind. 
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Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er indskuds – reglen, der skal bruges. 

 

I morgen skal Ulrik, min gode ven, ud og 

rejse. 

 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er indskuds – reglen, der skal bruges. 

 

Min cykel, den grønne ude i stativet, kan 

køre rigtig stærkt. 
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Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er indskuds – reglen, der skal bruges. 

 

Statsministeren, fra partiet 

Socialdemokratiet, grinede over elefanten 

Rambolina og kamelen Ali. 

, 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er indskuds – reglen, der skal bruges. 

 

Min moster, der var sygeplejerske, er gået 

på pension. 
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Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er indskuds – reglen, der skal bruges. 

 

Mine bukser, som jeg fik i fødselsdagsgave, 

har jeg glemt på skolen. 

 

 

Ja, der skal være komma i 

sætningen 

Det er indskuds – reglen, der skal bruges. 

 

Skagen biograf, der er meget lille, har ikke 

så mange besøgende om vinteren. 
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Nej, der skal ikke være komma i 

sætningen 

 

Der var ikke noget at gøre.  

 

 

Nej, der skal ikke være komma i 

sætningen 

 

Han gik sig en dejlig lang tur i skoven. 
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Nej, der skal ikke være komma i 

sætningen 

 

Hun kiggede forelsket på ham. 

 

 

Nej, der skal ikke være komma i 

sætningen 

 

Han havde glædet sig hele dagen til turen. 
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Nej, der skal ikke være komma i 

sætningen 

 

De blev uvenner over noget fjollet. 

 

 

Nej, der skal ikke være komma i 

sætningen 

 

De var de bedste venner i hele verden.  
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Vild med komma 
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