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Retningslinjerne i dette hæfte skal benyttes i forbindelse med 
skolens forberedelse til prøverne og i forbindelse med selve prø- 
veafholdelsen. Alle ansvarlige for prøveafviklingen, herunder den 
tilsynsførende, skal have udleveret en kopi af retningslinjerne, i 
god tid inden prøveafholdelsen. 

 

Dette hæfte skal medbringes i prøvelokalet. 



Retningslinjer FP9 dansk, læsning og retskrivning 
Maj 2022 

 
Afvikling 

Prøven afvikles som digital selvrettende prøve på testogprøver.dk. 

 
Materiale til brug ved prøven 

• Lærerark til oplæsning til prøven i retskrivning 

• Teksthæfter til alle elever til prøven i læsning 

 
Prøvens varighed 

Prøven varer i alt 1½ time. Prøven i retskrivning varer 60 minutter. Prøven i læsning varer 30 minutter. 

 
Prøvens forløb 

Inden prøvens begyndelse 

Eleverne logger på testogprøver.dk. Den tilsynsførende kan læse teksten på bagsiden af dette hæfte op for 

eleverne inden prøven begynder. 

 
Retskrivning 

Prøven i retskrivning består af to dele. Første del er to diktater, som læreren læser op fra det medfølgende 

lærerark. Eleverne skriver, hvad der mangler i opgaverne på skærmen. Anden del består af opgaver, som 

eleverne selv skal læse og løse digitalt. 

 
Efter 60 minutter afsluttes retskrivningsprøven. 

 
Ved elevens aflevering kontrollerer den tilsynsførende på monitoreringssiden, om elevens aflevering er 

registreret. 

 
Læsning 

Umiddelbart efter, at retskrivningsprøven er afsluttet, uddeles teksthæftet til læseprøven, og eleverne får læst 

op, at de nu har 30 minutter til at læse de uddelte tekster i hæftet og løse opgaverne digitalt. Bemærk, at sidste 

opgave forefindes digitalt og således både skal læses og løses digitalt. 

 
Efter 30 minutter afsluttes læseprøven. 

 
Når prøven er afsluttet, og eleven har afleveret sin opgave, kontrollerer den tilsynsførende på monitorerings- 

siden, om elevens aflevering er registreret. Når afleveringen fremgår af monitoreringssiden, må eleven forlade 

sin plads. 



Hjælpemidler 

Der må anvendes trykte ordbøger og elektroniske ordbøger, herunder onlineordbøger som er i overensstemmelse 

med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn. Kun stavemåder og opslag fra Retskrivnings- 

ordbogen 4. udgave (2012) og eventuelle nyere udgivelser fra Dansk Sprognævn godkendes. 

 
Ordbøger, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via 

internettet. 

 
Med muligheden for at anvende onlineordbøger skal det præciseres, at der hverken ændres i reglerne for de enkel- 

te prøver, eller i de tilladte hjælpemidler. Eleverne må således ikke benytte adgangen til internettet til at kommuni- 

kere med andre, og de må ikke benytte internettet til at få adgang til andre end de tilladte hjælpemidler. 

 
Det er skoleleders ansvar at sikre, at eleverne i god tid inden prøven bliver grundigt orienteret om anvendelse af 

hjælpemidler ved prøven og konsekvenser ved at skaffe sig selv eller yde andre uretmæssig hjælp. Skolens leder 

skal desuden sikre, at prøven gennemføres under forhold, der gør det muligt at udelukke, at eleverne kommunike- 

rer utilsigtet. 

 
Se uvm.dk/fp → Faglig forberedelse → Prøvevejledninger for yderligere informationer om hjælpemidler. 

 
Plan B – hvis noget går galt 

Hvis skolen ikke kan få adgang til de digitale selvrettende prøver, kan det blive nødvendigt at iværksætte plan B. 

Plan B må ikke iværksættes uden skriftlig godkendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet via fp@stu- 

kuvm.dk. Se hæfte om retningslinjer for plan B. 



Forslag til oplæsningstekst – oplæses inden prøven begynder 
 

Om lidt begynder prøven i dansk, læsning og retskrivning, den varer 1½ time. 

Jeg vil give jer nogle informationer om prøven og prøvesituationen. 

Når I logger på testogprøver.dk, får I adgang til prøven i retskrivning, og den varer 1 time. 

Når prøven i retskrivning begynder, fortæller jeg hvad I skal gøre i de enkelte dele. 

Når I er færdige med opgaverne, skal I trykke på knappen ”gå til aflevering”. I har mulighed for at gennemgå 

jeres svar, inden I trykker ”afslut prøven” 

 
Når der er gået 1 time, vil vi give jer besked om, at prøven er færdig. 

 
Når prøven i retskrivning er færdig, begynder prøven i læsning. Til prøven i læsning får I uddelt et teksthæfte. 

I skal fortsat være logget på testogprøver.dk. I har ½ time til at læse de uddelte tekster i hæftet og løse 

opgaverne. 

 
Når I er færdige med opgaverne, skal I trykke på knappen ”gå til aflevering”. I har mulighed for at gennemgå 

jeres svar, inden I trykker ”afslut prøven”. 

 
Når der er gået ½ time, vil vi give jer besked om, at prøven er færdig. 

 
Det er vigtigt, at I kun bruger de hjælpemidler, der er tilladte. Hvis I er i tvivl om, hvilke hjælpemidler I må 

bruge, kan I spørge os. [Læs evt. om hjælpemidler i prøvevejledning for FP9 dansk, læsning og retskrivning] 

 
Når I har afleveret prøven, kontrollerer vi, at jeres aflevering er registreret. Derefter må I gerne forlade 

prøvelokalet. 

 
God arbejdslyst. 
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