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Læringsaspekt 

Træningsopgave, hvor elev erne skal træne kommatering. 

 

Materialer 

Elever:  Lærer 

- Elev kort med poster 
- Papir og blyant 

 

 
 

 

- Lærerkort med postkoder. 
- Kodeark 

 

Aktivitetens forløb 

1. Elev erne deles ud i grupper eller par. 
2. Elev erne løber ud til forskellige poster – Læreren bestemmer hv ilke. 
3. Elev en finder posten og skriv er koden ned. 
4. Elev en får ov ersat koden af læreren til en sætning. 
5. Elev en sætter komma i sætningen på opgavearket 
6. Elev en løber ud til næste post (1 højere ens forrige post, dog post 1 efter post 20) 

 

Variation 
Elev erne analysere ssætningerne med sætningsled 

 

Efterarbejdsmuligheder 
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Løb med kommatering  

 

Kode Information 

U1 På markerne blev der dyrket hvede rug havre og byg. 

L2 Han så ned på byen der var lille bitte og på folkene der lignede myrer. 

C3 Nu skal I bare lade som om I er hjemme. 

N4 Det havde været et fint gammelt firma. 

E5 Vi venter at se Peter Poul og Christian.  

P1 Johan lå på sofaen og Eva læste lektier. 

G2 At de er kærester ved da enhver. 

H8 Attila hunnernes frygtindgydende anfører kneb øjnene sammen. 

Å8 Firmaets direktør som ingen havde ventet stod pludselig i døren. 

S9 Hvem han er og hvad han hedder aner jeg ikke. 

T5 Jeg tror at han ved det. 

U6 Havde min far også tænkt på det inden han i sin tid drog af sted? 

D4 Jeg ved ikke hvem han er. 

O5 Jeg tvivler ikke på at han er trofast og at han vil forsvare os. 

I9 Hvis du ikke snart holder op går jeg min vej. 

T10 Han kom ikke i går men det gør ikke noget. 

X3 Da Mille var gået så Mia og Josefine på hinanden. 

Y4 Jeg så godt ham men ikke hende. 

A2 Thor var så forbløffet at han bare sad og kiggede på Dan. 

Z5 Tanken strejfede ham da han så bilen køre om hjørnet. 


