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GREB OM RETSKRIVNINGSPRØVEN er et materiale, der gør 
dig klar til retskrivningsprøven.

I denne bog lærer du alt, hvad der er værd at vide om den 
retskrivningsprøve, du møder i slutningen af 9. klasse.

pp  Du lærer at se bag om opgaverne, fordi de er nemmere at 
løse, når du ved, hvordan de er bygget op. 

pp Du får gode fiduser.
pp  Du får en liste over de typer af fejl, som elever før dig har 

lavet til retskrivningsprøven år efter år, så du ved, hvilke fejl 
du skal være ekstra opmærksom på.

pp  Endelig får du trænet lige præcis de grammatiske regler, som 
du skal jonglere med i de 60 minutter, som prøven varer.

Denne bog er din nye bedste ven frem mod prøven.
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side 35 Endelsen -t
En af de sværeste regler er, når tillægsord optræder som biord. Skal de have en-
delsen -t eller ej? Der skal skelnes mellem mådesbiord. Dvs. måden noget gøres 
på og gradsbiord, der fungerer som en forstærker i sætningen. Vær særlig op-
mærksom på undtagelserne der er nævnt på side 35. Det er svære regler, men 
de er gode at kunne. Brug tid på at gennemgå uddybningen i fejltypelisten un-
der tillægsord med endelsen -t på side 50 i elevbogen Vis evt. denne video i klas-
sen: http://www.bedredansk.dk/rettenoeglen/biordsfejl/biords-t-enormt-mor-
somt (se link på bogens site, grebom.alinea.dk).

side 36 aktivitet med makker – Møde med ordbog
Gennemgå eksemplet på side 37, inden opgaven stilles. Vi forestiller os fire-
mands  grupper med to makkerpar ved hvert bord. De skal finde den rigtige form 
af ordet, hvilket vil være nemt for nogle. Men de skal også begrunde valget af 
bøjningsform både skriftligt i opgaven og mundtligt, når de fremlægger for de-
res makkerpar. Ikke alle vil kunne begrunde i detaljer. Hav fokus på de elever, du 
ved vil have svært ved det, og hjælp dem på vej. I opgaven SKAL ordbogen tages 
i brug. I facitlisten findes også grammatiske begrundelser.

side 37 Grammatisk opmærksomhed
Gennemgå eksemplerne, og lad eleverne finde det ord, der skiller sig ud fra de 
andre. Da det er en ny opgaveform, så lad eleverne summe sammen i små 
grupper, inden de svarer i plenum. Afslut med at gennemgå faldgruberne, som 
er  opremset på side 38, lige inden aktiviteten.

side 39 aktivitet i grupper – Ø-råd
Saml eleverne i grupper a fire. Går det ikke op, så lad fx en elev have to ord. Du 
kan efter hver runde vælge at rokere i grupperne, så eleverne ikke er sammen 
med de samme i alle ø-råd. Efter hver runde er det en god idé at samle op i 
 klassen og høre begrundelsen for, hvorfor ordet er stemt ud, samt afdække evt. 
uenigheder.

pp  Fordel grupperne rundt i klassen. Alle gruppemedlemmer får et ord hver. 
De andre grupper får de samme ord. Grupperne skal nu afgøre hvilket med-
lem (dvs. hvilket ord) der skal stemmes hjem. 

pp  Når alle grupperne har valgt en person samles de udstemte ved fx tavlen og 
viser deres ord. 

pp  Har de alle det samme ord, så udvælg en, der skal give en forklaring på 
udstemningen.

pp Er der forskel på de udstemte ord, skal alle høres.
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Ø-råd
aktivitet i grupper

kanin marsvin mus hamster

først størst ældst længst

var ville vente vidste

fjender feber femmer filter

aktion aktiv passiv tryg

baske dejse håbe manke

bukser kopper tænder hamrer

alibi drama harpe parti

fik gled gik stå

KOPIARK (Til læreren)
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Ø-råd

kanin
marsvin 

(intetkøn)
mus hamster

først 
(biord)

størst ældst længst

var ville
vente 

(navneform)
vidste

fjender 
(flertal)

feber femmer filter

aktion 
(navneord) aktiv passiv tryg

baske dejse håbe manke 
(navneord)

bukser kopper tænder hamrer 
(udsagnsord)

alibi drama harpe 
(fælleskøn) parti

fik gled gik stå 
(navneform)
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GRUPPER
Ø-råd
I denne aktivitet skal du forestille dig, at du er deltager i Robinson Ekspeditionen. 
I er fire deltagere tilbage på øen, og I får nu til opgave at blive enige om, hvem 
der skal forlade øen. 
pp I er fire personer i en gruppe og får hver et kort med et ord på. 
pp  I skal sammen diskutere jer frem til, hvis ord, der ikke passer sammen med de 

andres og hvem der derfor bliver stemt hjem ved ø-rådet. 
pp  Når I er blevet enige, lægger I ordet væk, og alle er med igen. Så får I 

udleveret et nyt ord hver. 

HAR DU GREB OM GRAMMATIKKEN? 
ALENE  

Du skal nu prøve en rigtig prøve, hvor du har fuld fokus på de grammatiske 
opgaver, du ofte vil møde i den anden del af retskrivningsprøven. Du skal bruge 
ordbog til opgaverne.
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HAR DU GREB OM GRAMMATIKKEN?
opgave alene

3

Ét eller flere ord? 
Skriv teksten, så den bliver korrekt.

Før i tiden var skoleforløbet for børn forskelligt, afhængigt af om de boede i land eller by distrikter. 
Ganske vist begyndte et hvert barn som 7 årig, men i byerne var der skole gang på alle hver dage. 
På landet skulle børnene hjælpe med daglig dagens arbejde på gårdene, og der med blev der kun 
lidt tid til overs, så her gik man i skole hver anden dag. 

Før i tiden var skoleforløbet for børn forskelligt, afhængigt af

Punktum og stort begyndelsesbogstav
Sæt punktum, og ret til stort begyndelsesbogstav, hvor det er nødvendigt.

gennem mange år var det normalt at afstraffe danske skoleelever med lussinger og slag med 

spanskrør for at holde dem til skolearbejdet og rette dem ind på den korrekte opførsels smalle sti i 

København blev denne form for afstraffelse dog forbudt i 1951

Rigtig form
Skriv den rigtige form af de ord, der står i parentes.

 hovedet kroppenFysisk afstraffelse i form af slag i (hoved)  eller på andre dele af (krop)  

var i adskillige år et af de almindelige (opdragelsesmiddel)  i 

den offentlige skole. Både forældre og elever (finde)  sig i, at mange (lærer) 

 uddelte (svie)  lussinger til elever, der var 3

Ét eller flere ord? 
Skriv den korrekte stavemåde af de ord, der står i parentes.

 hvert årUheldig eller forkert omgang med fyrværkeri betyder (hvert år)  , at mange 

 nytårsaftenmennesker kommer til skade (nytårs aften) . De mest 

alvorlige skader kræver (hospitals besøg)  , og på landets 

(skade stuer)  er det (i sær)  øjne og hænder, der bliver 

behandlet. 

Mange skader forårsages af raketter, som placeres i en (vin eller øl flaske) 

 , der ikke står stabilt. Flasken vælter, og (i stedet for) 

 at flyve (op ad)  falder raketten (ud af) 

 flasken og flyver vandret (ind imellem)  folk, 

hvor den kan eksplodere med stor skade (til følge) . Derfor bør man 

holde sig fra at fyre raketter af, (med mindre)  man anvender et særligt 

(affyrings stativ)  , der står fast og sikrer, at raketten flyver i 

den rigtige retning. 

Fra nutid til datid
Teksten står i nutid/præsens.
Lav den om til datid/præteritum ved at skrive datidsformen af de udsagnsord, som står i parentes.

 varDet (er)  næsten midnat, men jeg (kan)  lige nå at fyre en 

sidste raket af i det gamle år. Jeg (placerer)  raketten i en tom vinflaske, 

(tænder)  en tændstik og (fører)  den hen til lun-

ten. Jeg (skynder)  mig væk. Jeg (venter) . Der (går) 

 lang tid. Der (sker)  ikke noget. ”Du må aldrig gå til-

bage til en fuser”. Rådet (ligger)  parat øverst i min bevidsthed. Så jeg (ved) 

 det jo godt – men en af de dyre raketter til 100 kr.!

Efter et øjebliks tøven (gør)  jeg det alligevel: Jeg (bevæger) 

 mig forsigtigt hen imod raketten. En meter tilbage og pludselig (springer) 

 den med et enormt brag, som næsten (slår)  mig omkuld.
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