
Så 
Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: 
 

Ledsætninger: 
          /          /       /                    /                             /            /      /                  /       / 
1)  Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind.     Luk døren, så det ikke trækker 
                                          s      a        v 

Så fortæller her hvad planen var. Det betyder for at 

                   /                     /                 / 
1a)  Det larmede, så jeg ikke kunne høre noget 
                                     s        a         v        

Her betyder så: så meget at/ på en måde at. 

 
Helsætninger: 

 Uden inversion, så som helsætningskonjunktion: 
                            /       /                              /                   / 
 2)  Han havde låst døren, så jeg kunne ikke komme ind. 
                                                         s         v          a 

Så betyder her derfor. Den anden sætning er en konsekvens af den første. 
 

Med inversion,  så som adverbium: 
Inversion efter Så betyder altid ny scene/situation. Så har tryk her: 
 
                  /         /       /                   /                   / 
3)  Han låste døren. Så kunne jeg ikke komme ind. 
                                      v         s       a 

Sætningen betyder: derfor kunne jeg (pludselig) ikke komme ind. En ny situation opstår 
som konsekvens af første sætning. 
 
                /       /             /      /          /     / 
4)  Hvis han  kommer, så kommer jeg ikke 
                                                     v          s        a 

  

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. 
 
Betingelsen kan skrives uden hvis, men med noget der ligner et spørgsmål i stedet: 
                /                   /          /             /      /        / 
4a) Begynder det at regne, så går vi bare indenfor 
                                                         v      s      a 

 

Betingelsen kan også udtrykkes med en imperativ: 
                          /                         /          /                     /       / 
4a) Kom en plastikpose over sadlen! Så bliver den ikke våd. 
                                                                               v         s       a 

 
Den sidste sætning betyder: I den situation bliver sadlen ikke våd 
 
          /       /             /        /                 /           / 
5) Først turde jeg ikke, så gik jeg alligevel ind 

                                                   v      s          a 

Så betyder her bagefter. Så remser her en tidsfølge op. 
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Så-øvelse 
 
Hvilken type så er det? 
 

1. Han stak fingrene i ørene, så han ikke kunne høre naboen synge. 

 

2. Jeg slukkede for min mands pacemaker, så blev billedet på tv-et straks meget skarpere. 

 

3. Puds dine briller, så du kan se, hvor smuk jeg er. 

 

4. Han havde glemt sit træben, så han kom ikke så hurtigt frem. 

 

5. Han checkede at lyset var slukket. Så gik han hjem. 

 

6. Hun spildte Coke® i computeren, så gik den ned. 

 

7. Han lukkede øjnene, så han ikke kunne se, at der var regnorm i maden. 

 

8. Hun talte dansk, så jeg kunne godt forstå hende. 

 

9. I flere år boede de i Spanien, så flyttede de omsider hjem. 

 

10. Hvis du drikker mere og hvis du ikke spiser lidt, så bliver du hurtigt fuld. 

 

11. Han kyssede hende, så hun ikke kunne komme med mere vrøvl om bryllupper og 

børn. 

 

12. Hun var smuk og pengegrisk, så hun giftede sig straks med en ældre millionær 

med hjertefejl og købte en kort sort lædernederdel, så hun hurtigt kunne arve. 

 

13. Jetmotoren larmede så jeg ikke kunne høre noget. 

 

14. Stil din cykel ind i carporten, så bliver den ikke våd.  
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Gør så-sætningerne færdige  
 

Husk et centraladverbium!  

 

Fx: desværre, ikke, altid, aldrig, alligevel, igen, næsten, alligevel, endelig, lettere, 

muligvis, sandsynligvis, for resten, nok, næppe, knap, gerne, godt, måske, sikkert, 

selvfølgelig, tit, straks, så, måske, hurtigt, bedre,  ..... 

 
 
1) 

1. Jeg tog en sovepille, så 

 

2. Jeg bandt hende godt fast til sengen, så 

 

3. Steg kyllingen godt igennem, 
 

4. Husk at vande blomsterne, så 

 

1a) 

1. Hun skreg, så 

 

2. Liget stank, 

 

2) 

1. Vi var kørt tør for benzin, så 

 

2. Jeg havde taget to sovepiller 

 

3. Jeg havde ikke ret meget tøj på, så 

 

4. Brevet nåede aldrig frem, så 
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3) 

1. Pludselig gik lyset ud; så  

 

2. Da han bukkede for hende, revnede hans bukser; så 

 

3. Jeg stjal hans gebis; så 

 

4. Vi punkterede; så 

 

4) 

1. Hvis du ikke tager noget varmere tøj på, så  

 

2. Hvis du spiser kage hver dag, så 

 

4a) 

3. Køber du en blomst til hende, så 

 

4b) 

4. Hæng den våde frakke ved ilden, så 
 

5) 

1. Jeg lå lidt og læste i sengen, så 

 
2. Først tog jeg min skjorte af, så 

 

3. Bandet spillede en time,  
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