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FP9 retskrivning 
december 2014 
Det grove sprog 
 
Prøven består af 90 opgaver (ord eller ordforbindelser, tegn og afkrydsning), der kan give 90 point, som angivet i 
rettearket og i nedenstående rettevejledning. 

 Ved optælling skelnes der kun mellem en rigtig og en forkert besvarelse. En rigtig besvarelse giver l point. 

 Et korrekt stavet ord, der er delt forkert ved linjeskift, giver ikke point. 
 Generelle regler for sammenskrivning: Hvis eleven skriver et sammensat ord i to ord, tæller det som fejl, og der 

gives 0 point for ordet. Hvis to prøveord er sammenskrevet til et ord, regnes selve sammenskrivningen for en fejl; 

det vil sige, at der gives l point for de to prøveord - forudsat at der ikke er flere fejl i disse ord. Er der andre fejl, 

gives 0 point. 
 Eleven skal være konsekvent i sin brug af komma. 

 
Generel rettevejledning findes i Vejledning til prøverne i faget dansk på 
http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF14/Maj/140520_Proevevejledning_Dansk.pdf 
 

Dobbeltformer 
I følgende ord forekommer dobbeltformer: 
Indsætningsdiktat 

 
 

 
Rigtig form 
 

 

 
Komma 

Følgend
e 
komma
er er sat 
korrekt: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Opgaven kan give i alt 5 point. 

 
  

41 forholdsmæssig / forholdsmæssigt 

59.5 grovere / mere groft 

50.1 Tone”(,) 

51.2 1918,  

52.3 læse(,) babysprog, 

53.4 råd,  

54.5 igennem,  

Kun besvarelser i overensstemmelse med ovenstående giver point 

Særligt vedrørende afkrydsningen:  

 Opgaven rettes efter den afkrydsning, som eleven har foretaget. 

 I kommaopgaven regnes opgave 50.1 og 52.3 for forkerte, hvis eleven ikke har krydset af, eller hvis 
eleven har sat  kryds i begge felter. 

 

http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF14/Maj/140520_Proevevejledning_Dansk.pdf


Punktum og stort begyndelsesbogstav 

 
Opgaven kan give i alt 3 point. 
 
 

Det grove sprog bedømmes efter følgende omsætningstabel: 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

69.1 Børn . . . og voksne. 

70.2 Det . . . kommuner. 

71.3 Ifølge . . . omgivelser.  

Kun besvarelser i overensstemmelse med ovenstående giver point. 

Der gives kun point for svar, der er i overensstemmelse med de svar, som er vist på rettearket. Er der sat 
flere punktummer end vist på rettearket, gives der ikke point for den pågældende sætning. Opgaven kan 
højst give 3 point -  et  point for hver sætning. 
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85-90  point giver karakteren  12  
78-84  point giver karakteren  10  
65-77  point giver karakteren  7  
52-64  point giver karakteren  4  
32-51  point giver karakteren  02  
01-31  point giver karakteren  00  

O  point giver karakteren  -3  


