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Hvor de tidligere hæfter i serien har fokuseret på stavelsesdelinger af såvel lydrette som ikke lydrette ord, skal
eleverne i dette hæfte træne de betydningsbærende enheder i ord – morfemerne.

Eleverne skal blandt andet lære om rodets ”kerne”, rodmorfemet, hvordan ord sættes sammen, hvordan de
bøjes grammatisk (bøjningsmorfemer), og hvilke forstavelser (præfikser) og afledningsendelser (suffikser) et

ord kan have.
Serien Lydretten tager teoretisk udgangspunkt i Mette Zieglers staveudviklingstrin og følger dermed
Staverakettens trinopdelte progression. Lydretten 4 passer til staveudviklingstrin 4 om morfemer.

Hæftet indeholder 10 diktater med øvesider. Til hver diktat er der 3 udfyldningsdiktater på forskellige
niveauer. Det giver mulighed for differentiering, så eleverne kan føle sig tilpas udfordret.

Målgruppen er elever på mellemtrinnet eller i specialundervisningen og til undervisning af voksne.
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