
ST6 – gruppediktat (3 personer) 
 

I denne gruppediktat findes 3 sider – A  B og C. De fordeles mellem gruppens tre medlemmer. 

På hvert ark findes både oplæsnings-afsnit og udfyldnings-afsnit. 

Gruppens medlemmer skiftes til at læse højt for de andre – og således diktere de ord, de andre skal skrive.  

De to af gruppemedlemmerne, der skriver, skal blive enige om, hvordan hvert ord staves. Man skal altså 
tale sammen om stavemåden for hvert ord, der skal skrives. 

Når alle ordene er skrevet, rettes hele diktaten igennem. Alle i gruppen samarbejder omkring rettearbejdet. 
Er der fejl, skal alle hjælpe hinanden med at fastslå, hvilken type fejl, der er lavet – og hvordan ordet skulle 
være stavet – og ikke mindst HVORFOR. 

GOD FORNØJELSE. 

 

REGLER: 

Hvis du er i tvivl om om et ord skal ende på -re eller -rer, skal du først afgøre om det er nutid eller infinitiv. 

NUTID: Jeg cykler 

INFINITIV: At cykle 

Hvis I er i tvivl, kan I bruge ”spise-prøven” – sæt spise eller spiser ind. Her høres det tydeligt, hvilken 
endelse udsagnsordet tager. 

 

Det er OK, at tjekke efter med ”spise-prøven”, men I SKAL først forsøge at nå til enighed om, hvorvidt 
verbet står i nutid eller infinitiv. 

 

  



ST6 – gruppediktat (3 personer) ARK A 
1. Jeg vil gerne køre hele vejen til Horsens. 

 
2. Mærketøj interesserer mig overhovedet ikke? 

 
3. Vil du ikke bære kasserne for mig? 

 
4. Vi _________________________bare så meget i dansktimerne. 

 
5. Min onkel er rigtig dygtig til at _________________________. 

 
6. Jeg har tænkt mig at _________________________fra Fjellerup til Århus. 

 
7. Måske _________________________ jeg hurtigt at springe fra vippen. 

 
8. Du _________________________ alt for stærkt. 

 
9. Tænk, hvis Danmark kunne _________________________Sverige! 

 
10. ” Hvordan vil du gerne klippes?”, spurgte frisøren. 

 
11. Han ejer ikke en krone. 

 
12. Vil du gerne tjene lidt ekstra lommepenge? 

 
13. Jeg elsker at _________________________i solen efter en god badetur. 

 
14. Hvad _________________________ du på? 

 
15. FCK _________________________ 4-0. 

 
16. Kom nu! Du kan sagtens _________________________det. 

 
17. Nu skal I altså _________________________ efter, hvad jeg siger. 

 
18. Guiden vil gerne _________________________os ud til Peterskirken. 

 
19. Bare eleverne ville interessere sig mere for undervisningen. 

 
20. Hold op med at _________________________ på mig. 

 
21. Hvorfor _________________________du ham ikke? 

  



ST5 – gruppediktat (3 personer) ARK B 
 

1. Jeg vil gerne _________________________hele vejen til Horsens. 
 

2. Mærketøj _________________________mig overhovedet ikke? 
 

3. Vil du ikke _________________________ kasserne for mig? 
 

4. Vi lærer bare så meget i dansktimerne. 
 

5. Min onkel er rigtig dygtig til at mure. 
 

6. Jeg har tænkt mig at vandre fra Fjellerup til Århus. 
 

7. Måske _________________________jeg hurtigt at springe fra vippen. 
 

8. Du _________________________ alt for stærkt. 
 

9. Tænk, hvis Danmark kunne _________________________ Sverige! 
 

10. ” _________________________vil du gerne klippes?”, spurgte frisøren. 
 

11. Han _________________________ ikke en krone. 
 

12. Vil du gerne _________________________ lidt ekstra lommepenge? 
 

13. Jeg elsker at tørre i solen efter en god badetur. 
 

14. Hvad spekulerer du på? 
 

15. FCK fører 4-0. 
 

16. Kom nu! Du kan sagtens _________________________ det. 
 

17. Nu skal I altså _________________________ efter, hvad jeg siger. 
 

18. Guiden vil gerne _________________________os ud til Peterskirken. 
 

19. Bare eleverne ville _________________________ sig mere for undervisningen. 
 

20. Hold op med at stirre på mig. 
 

21. Hvorfor _________________________du ham ikke? 
 

 



ST5 – gruppediktat (3 personer) ARK C 
 

1. Jeg vil gerne _________________________hele vejen til Horsens. 
 

2. Mærketøj _________________________mig overhovedet ikke? 
 

3. Vil du ikke _________________________kasserne for mig? 
 

4. Vi _________________________ bare så meget i dansktimerne. 
 

5. Min onkel er rigtig dygtig til at _________________________. 
 

6. Jeg har tænkt mig at _________________________ fra Fjellerup til Århus. 
 

7. Måske lærer jeg hurtigt at springe fra vippen. 
 

8. Du kører alt for stærkt. 
 

9. Tænk, hvis Danmark kunne invadere Sverige! 
 

10. ” _________________________ vil du gerne klippes?”, spurgte frisøren. 
 

11. Han _________________________ ikke en krone. 
 

12. Vil du gerne _________________________ lidt ekstra lommepenge? 
 

13. Jeg elsker at _________________________i solen efter en god badetur. 
 

14. Hvad _________________________ du på? 
 

15. FCK _________________________ 4-0. 
 

16. Kom nu! Du kan sagtens klare det. 
 

17. Nu skal I altså høre efter, hvad jeg siger. 
 

18. Guiden vil gerne føre os ud til Peterskirken. 
 

19. Bare eleverne ville _________________________sig mere for undervisningen. 
 

20. Hold op med at _________________________på mig. 
 

21. Hvorfor advarer du ham ikke? 

 


