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Greb om retskrivningsprøven er et materiale, der gør eleverne klar til retskrivningsprøven i 9. klasse.

Eleverne arbejder med diktat-, komma- og grammatikdelen i prøven og får konkrete strategier, de kan benytte
i prøvens tre dele. Eleverne møder em række opgaver, der mimer prøven, så prøvens opgaveformer

afmystificeres. Derudover får eleverne repeteret de basale retskrivningsregler med fokus på de fejltyper, der
oftest optræder i prøven. Arbejdsformerne er både opgaveløsning, dialog, ud på gulvet-aktiviteter og

småproduktioner, hvor eleverne selv skal producere elementerne fra prøven.

Materialet består af en elevbog, et website og en lærervejledning.

Har du bog, har du web!
Systemet er omfattet af Har du bog, har du web!. Det betyder, at du ved køb af et klassesæt får tilhørende

webressourcer på forlagets hjemmeside. Her får I adgang til blandt andet arbejdsark, film m.m.
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