Lærerark til eksempelprøve i dansk læsning og retskrivning FP9
De Olympiske Lege
Retskrivning
Prøven varer 60 minutter.
Til den, der skal diktere.
Når alle elever er logget ind, og prøvens forside er vist på skærmen, begynder prøven med, at følgende oplæses for eleverne:
"Prøven i retskrivning består af to dele.
Første del består af opgave 1 og 2. Det er to diktater.
Anden del består af opgave 3 til 7. Det er opgaver, I selv skal læse og løse.
Når jeg er færdig med at diktere første del, så får I lov til at bruge ordbog.
Først læser jeg diktaterne én gang, og bagefter dikterer jeg dem i små bidder. Vent med at skrive,
til jeg begynder at diktere.
Nu læser jeg første del."
Nu læses første del (opgave 1 og opgave 2) op i sammenhæng - med talesprogets udtale og uden tegn.
Derefter læses følgende op for eleverne:
"Om lidt dikterer jeg første del. Jeg dikterer hver bid to gange.
I skal skrive det, der mangler i opgaverne.
Nu skal I gå til opgave 1.
Jeg dikterer nu første del."
Den første del dikteres nu
De enkelte dele mellem skråstregerne dikteres to gange - med talesprogets udtale.

De Olympiske Lege
Første del
1)
/ Når der i sommeren 2012 / afholdes olympiske lege i London / , / er det tredje gang / , /
den engelske hovedstad / organiserer legene / . / De to forrige gange / var i 1908 og 1948
/ . / De første lege i moderne tid / fandt sted i 1896 i Athen /. /
”Nu skal I gå til opgave 2.
Jeg dikterer.”
2)
På det tidspunkt / var legene udelukkende for mænd, / men allerede / ved de følgende
lege i 1900 kom kvinderne med, / i første omgang dog kun / i disciplinerne tennis og golf. /
I mange år / havde kun amatører / adgang til De Olympiske Lege. / Det var en regel, /
som arrangørerne overholdt meget strengt. / Og det var først i 1988, at man åbnede
mulighed / for professionel deltagelse, / hvis de enkelte specialforbund / gav tilladelse til
det. / Kun professionelle boksere / og baseballspillere / er i dag / forment adgang til
legene. /
Der er enorme summer på spil, / når der indgås aftaler / om rettighederne til / at
transmittere fra legene. / De kommercielle tv-stationer / er villige til / at betale milliarder
af dollar / for at få en aftale i stand. / Den store interesse / og de mange penge, som er
involveret, / fører desværre / visse problemer med sig. / Ønsket om at vinde / frister
nemlig nogle deltagere / til at benytte ulovlige / præstationsfremmende stoffer. / I 1968
indførte man derfor / et generelt dopingforbud. /
Når første del er færdigdikteret, læses følgende op for eleverne:
"Det var den første del. Anden del består af opgaver, som I selv skal læse og løse.
I må bruge ordbog resten af tiden.
I kommaopgaven skal I sætte kryds i det felt, der fortæller, hvilket komma I sætter.
Værsgo at gå i gang."
Efter 60 minutter afsluttes retskrivningsprøven.
Umiddelbart efter uddeles teksterne til læseprøven, og eleverne logger ind på læseprøven.
Læsning
Når alle elever er logget ind, og prøvens forside er vist på skærmen, læses følgende op for eleverne:
"I har fået et hæfte med tekst 1-4 i læseprøven. Tekst 5 og opgaverne til tekst 1-4 er digitale. I har
nu 30 minutter til at læse teksterne og løse opgaverne."

