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... og alle gjør feil! Det skjer i de beste familier. 

 

 
 

 

 

Alle kan gjøre feil 
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«Ti på topp» 

1. Manglende komma  

2. Overflødig komma  

3. Feil bruk av semikolon 

4. Feil bruk av bindestrek 

5. Feil bruk av skråstrek 

6. Feil bruk av aksenttegn  

7. Feil bruk av stor forbokstav 

8. Feilstaving av forkortelser 

9. Feilstaving av sammensatte uttrykk  
(feil som «i følge», «alt for», «i blant», 
«tilstede», «tilsammen», «forøvrig»)  

10.Feil ved bruk av punktlister 
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 Fareklasse 1: irriterende  

 feil som distraherer og tar oppmerksomheten bort fra innholdet 

 

 

 Fareklasse 2: skadelig 

 feil som skaper misforståelser 

 

 

 Fareklasse 3: farlig 

 feil som kan få alvorlige konsekvenser 

Feil og fareklasser 
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Små, men viktige forskjeller 
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«Tegnsetting kan sammenlignes 
med høflige gester som skal 
hjelpe leseren til å forstå en 
tekst uten å snuble. Og gode 
manerer er usynlige: De gjør 
livet lettere for andre uten å 
tiltrekke seg oppmerksomhet.» 

     
  Lynne Truss 

Hvorfor er tegnsetting viktig? 
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 I tillegg til den ordinære risikoen, preges investeringene av … 

 I tillegg til den ordinære risikoen preges investeringene av … 

 

 På bakgrunn av synspunkter fra politisk ledelse, vil 
departementet legge frem et bearbeidet utkast. 

På bakgrunn av synspunkter fra politisk ledelse vil 
departementet legge frem et bearbeidet utkast. 

 
 
 
Her er komma overflødig. 

 
 

 

Et komma fra eller til … 

Riis-Johannessen og Senje 2013 
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Fra Dagbladet: 

 

«Gutten Erik Andersen er tiltalt for å ha voldtatt vitner i retten nå.» 

 

Tolkning 1: 

Gutten, som heter Erik Andersen, er tiltalt for å ha voldtatt vitner i retten nå i 
dette øyeblikk. 

 

Tolkning 2: 

Den gutten (som) Erik Andersen er tiltalt for å ha voldtatt, vitner i retten nå.  

 

 

 

Et komma fra eller til … 
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 Tiltaltes forsvarer, Leif Leirfot sier at ... 

Tiltaltes forsvarer, Leif Leirfot, sier at ... 

 

 

 

 

 

 

 

Husk komma før og etter innskutt tilleggsinformasjon! 

 

 

Et komma fra eller til ... 
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 Når pasienten ikke har samtykket, skal forespørselen behandles manuelt. 

 Da bjørnen våknet av dvalen, var det blitt vår. 

 Dersom du kjem for seint, får du ikkje kake. 

 Den som overtrer bestemmelsene, straffes med bøter eller fengsel.  

 

 

Husk komma etter foranstilte og innskutte leddsetninger.  
Leddsetninger: ufullstendige setninger som begynner med hvem, hva, hvordan, 
hvis,  dersom, om, når, da, som o.l. 

 

Når, da, dersom, som ...  
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A Passasjerene, som skulle til Bergen, ble forsinket.  
 

 

B Passasjerene som skulle til Bergen, ble forsinket. 

 

 

Hvor mange ble forsinket? 

To slags som-setninger 

Senje 2014 



 

A: tilleggsopplysning, parentetisk: 

Passasjerene, som skulle til Bergen, ble forsinket.  
(Alle passasjerene ble forsinket, og de skulle alle til Bergen.) 

 

 

B: identifiserende, avgrensende: 

Passasjerene som skulle til Bergen, ble forsinket. 
(Bare de passasjerene som skulle til Bergen, ble forsinket.) 

 

To slags som-setninger: Hvor mange ble forsinket? 
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finner du her: 

Språkhjelp > Skriveregler og grammatikk > Kommaregler 

 

 

 

 

 

 

Mer detaljert informasjon finner du 
i boka Skriveregler  (2009). 

 

 

De viktigste kommareglene 
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En bindestrek fra eller til ... 

Per-Morten skulle i fengsel for noe 

Per Morten hadde gjort.  

Helt til Statens innkrevingssentral fikk 

orden på bindestrekene. 
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En bindestrek fra eller til … 
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Manglende bindestrek:  
mat og vinhus 
brann og lydsikre dører 

 
Overflødig bindestrek:  

bo- og løsøre 
kunst- og kultur 
bedragerier- og bedrageriforsøk 
små- og mellomstore bedrifter 
krav til- og sertifisering av ... 

 
Feilplassert bindestrek:  

lederkompetanse- og egenskaper 
bo -og servicesenter 

 
 

 

Bindestrek: vanlige feil 

Slik skal det være:  
mat- og vinhus 
brann- og lydsikre dører 

 
Slik skal det være:  

bo og løsøre 
kunst og kultur 
bedragerier og bedrageriforsøk  
små og mellomstore bedrifter 
krav til og sertifisering av ... 

 
Slik skal det være:  

lederkompetanse og -egenskaper 
bo- og servicesenter 
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Skråstrekens viktigste funksjon er å angi alternativer (betyr ’eller’): 

  hun/han = hun eller han 

  kan/må = kan eller må 

  av/på = av eller på 

 

«Jeg godtar klagerens krav/påstand.» 

Krav eller påstand? Krav og påstand? 

«Ektefelle eller barn kan/må ikke være innmeldt i norsk folkeregister.» 

Kan ikke eller må ikke? Kan, men må ikke? 

«Arbeidstakeren har krav på lønn/feriepenger.» 

Lønn eller feriepenger? Lønn og feriepenger? 

 

 

 

Skråstrek 
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Begrunnelsen for avslaget var følgende; …   
Begrunnelsen for avslaget var følgende: … 
 
Dette har vi notert; ... 
Dette har vi notert: ... 
 
Stillingen omfatter disse oppgavene; ... 
 ... 
 ... 
 ...  

Stillingen omfatter disse oppgavene: ... 
 ... 
 ... 
 ... 

 
Ikke bruk semikolon foran sitat, oppramsing og punktliste. 
 
 
 

Semikolon: vanlige feil 
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 Feil aksenttegn: 

 idè, allè, entrè  idé, allé, entré 

 Aksenttegn på feil sted:  

 ideén  idéen, ideen 

 Aksenttegn i utide:  

 buféloven  bufeloven   

 

Tastekombinasjon for aksent aigu (akuttegn) ´ 
 Alt Gr + \ og deretter bokstav (é) 
 

Husk at aksenttegn kan sløyfes i alle ord unntatt navn. 

 

Aksenttegn: vanlige feil  

Senje 2014 



De aller fleste forkortelser skal ha punktum. 

 

jf. (ikke jf eller jfr.) 

nr. 

ref. 

f.eks. (ikke f eks) 

bl.a. (ikke bla, bl. a eller bl a) 

 

Noen unntak fra hovedregelen: 
Mål, mynt og vekt: km, kr, kg 
Initialord: NRK, JD, EU 

Forkortelser 
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Noen uttrykk som ofte skrives feil: 

Særskriving eller sammenskriving? 
 

Skrives i to eller flere ord Skrives i ett ord 

etter hvert altfor 

for øvrig iblant 

i alt ifra 

i gang ifølge 

i så fall idet 

til sammen igjennom, imellom 

til slutt imot 

til stede især 
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Du kan unngå mange skrivefeil hvis du bruker stavekontrollen.  
Husk likevel dette: 

 

1 Stavekontrollen kan reagere på ord  
som er i bruk, og foreslå tvilsomme  
alternativer.  

 

2 Stavekontrollen reagerer ikke på feilstavede ord 
som er riktige utenfor konteksten.  
 Jeg vil hjerne være med! 
 forledelse av person ≠ foreldelse av person 

 

3 Stavekontrollen retter ikke ord som brukes feil.  
 

 

 

 

 

Bruk stavekontrollen med fornuft 
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1. Lær deg de viktigste kommareglene:  
 komma etter foranstilt og innskutt  leddsetning, komma før og etter innskutt 

 tilleggsinformasjon, ikke komma etter preposisjonsuttrykk 

2. Unngå semikolon. 

3. Husk obligatorisk bindestrek i visse sammensetninger:  
 e-post, EU-regler 

4. Husk å sette inn bindestrek hvis du utelater fellesledd i sammensatte uttrykk: 
 til- og frakopling, etter- og videreutdanning, lederkompetanse og -egenskaper  

5. Unngå skråstrek. Skriv i stedet det du ville ha sagt: og eller eller. 

6. Lær deg tastekombinasjonen for aksent aigu: Alt Gr + \, deretter bokstaven (é) 

 Det er bedre å sløyfe aksenttegn enn å bruke dem feil. Husk at aksenttegn ikke er 

 obligatorisk i andre ord enn navn. 

Forslag til kjernepensum 

Senje 2014 



7. Husk at de aller fleste forkortelser skal ha punktum.  
De viktigste unntakene fra hovedregelen er mynt, mål og vekt.  

8. Lær deg reglene for punktlister. 

9. Bruk ikke store forbokstaver i utrengsmål. 

10. Lag en liste over de viktigste sammensatte uttrykkene (altfor, ifølge, 
idet, i alt, til stede  osv.) og heng den over kontorpulten din. 

 

Sjekk alltid stavemåten når du er i tvil. Bruk ordbøker.  

Gjør ikke alltid som stavekontrollen sier. Les korrektur!  

 

Lag rutiner for kvalitetskontroll av tekster. 

 

 

Forslag til kjernepensum forts. 
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Bokmålsordboka  og Nynorskordboka  på nett 
http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi 

Skriveregler  av Finn-Erik Vinje (9. utgave, 2009) 

Tanums store rettskrivningsordbok  (9. utgave, 2005) 

 

Språkrådets nettsider:  

Førstesida > Språkhjelp > Skriveregler og grammatikk  

Førstesida  > Språkhjelp  > Rettskriving og ordlister 

 

Også bladet Statsspråk  inneholder gode skriveråd. 

Hjelpemidler 
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Flere regler, råd og hjelpemidler  
finner dere på 

www.språkrådet.no 
 

 
 

 
 
 

Takk for meg! 
 

Anna Senje 
stat@sprakradet.no 
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