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Ny diktat for alle, 8. klasse Inger Harrit Hent PDF Forlaget skriver: Ny Diktat for alle er en revideret udgave
af Diktat for alle.

Både tekster og opgaver er revideret, og bøgerne udkommer i nyt design med farveillustrationer.

Ny Diktat for alle er et differentieret system, så undervisningen kan tilrettelægges, så den rammer alle elevers
standpunkt.

Hæfte A anvendes i første halvdel af skoleåret og hæfte B i anden halvdel. Hæfterne er niveaudelt i trin 1, 2
og 3, hvor trin 1 bruges til de svageste stavere, trin 2 til de alderssvarende stavere og trin 3 til de bedste

stavere.

Materialet lægger sig op ad de gældende retstavningsprøver og er differentieret på tre niveauer med diktaten
som bærende disciplin.

I øvedelen arbejdes med udvalgte diktatord og forskellige discipliner inden for stavetræning.

Prøvedelen er bygget op som retstavningsprøverne og indeholder herudover retteark til eleven.

Til materialet findes en lærervejledning, som gør rede for brugen af bøgerne.
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