
Diktat som metode  
 
Element: samarbeid, studieteknikk, ordforråd 

 
 
Det er en diktatteknikk som oppmuntrer deltakerne til å reflektere over sin egen 
språkbruk. 
 

1. Forberedelser 
Før øvingen gjennomføres, aktualiseres relevant forforståelse samtidig 
som deltakerne får mulighet til å gjøre seg bekjent med tekstens tema og 
eventuelt nye\vanskelige ord i teksten. 
 

2. Diktat 
En kort tekst blir lest opp for deltakerne to ganger med normal 
lesehastighet. 
Første gangen lytter deltakerne aktivt uten å notere. Under den andra 
opplesningen, noterer deltagarna ord og fraser som de tror kommer å være 
til nytte i ”rekonstruksjonen”. 
 

3. Rekonstruksjon 
Tre eller fire deltakere rekonstruerer teksten sammen, med hjelp av 
notatene. 
 

4. Analyser, diskuter og rett 
Her analyseres og kommenteres noen av gruppenes tekster felles i 
klassen. Gruppene (eller læreren) viser og leser opp sin tekst i klassen og 
får kommentere teksten sin selv først. Teksten analyseres og diskuteres 
etterpå av hele klassen. Etterpå får deltakerne mulighet til å fikse på sine 
tekster ut i fra kommentarer og diskusjonen i klassen og ut i fra lærerens 
muntlige og skriftlige kommentarer til alle gruppene. 



 
Tre diktat som en kan begynne med… 
 
Brevet 
Maria er på veg til arbeidet. Hun har dårlig tid. På vei til bussen skal hun 
poste et brev som hun har med seg. Hun går først til postkassen etterpå 
stiller hun seg ved bussholdeplassen. Det er kaldt og Maria tar hendene i  
lommene for å finne hanskene sine. Det var ingen hansker i lommene! 
Men det var et brev. 
 
Jonatan 
For 25 år siden forsvant en liten gutt fra hjemmet sitt i India. Gutten var 
fem år. Han lekte på togstasjonen i byen der han bodde. Gutten hadde 
aldri reist med tog og ville prøve. Han klatret opp i en togvogn for å være 
med et lite stykke. Men toget økte farten fort og gutten kunne ikke hoppe 
av. Han kom til en stor by. Han kunne ikke navnet på hjembyen sin og 
derfor kunne han ikke komme seg hjem. 
 
Et uvanlig funn 
En ung hollender, som hette Bol, gjorde et uvanlig funn da han var ute og 
fisket. Han hadde fått opp en rekordstor torsk. Når Bol renset fisken 
oppdaget han et noe hardt i fiskens mage. Det harde var en mobiltelefon. 
Den unge hollenderen gikk til politiet og fortalte om sitt funn, men de 
trodde han ikke. Han satte inn annonse i avisen og en ung kvinne ringte. 
Hun kunne beskrive telefonen og hun ble svært glad når hun fikk tilbake 
mobilen sin. 


