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Det superseje stavekursus 1 Eag V. Hansn Hent PDF Forlaget skriver: Dette stavekursus introducerer et helt
nyt tankesæt mht. retskrivning. Det er således ikke baseret på gætterier eller udenadslære, men på forståelse af

stavningens grundlæggende principper. Således undgår man fx at eleven den ene dag kan stave alle sine
staveord korrekt i skolen for den næste dag at have glemt det hele igen.

Kurset er beregnet for børn såvel som unge (og evt. voksne) som har en del læserutine. Desuden er det vigtigt
for et succesfuldt kursus at eleven er decideret motiveret til at blive bedre til at stave.

Staveordene er ikke tilfældigt udvalgt, men er systematisk inddelt i grupper der følger Alkalærs stavetrappe,
vedlagt bagerst i mappen. De pædagogiske hovedprincipper består i at lære én ny ting ad gangen og gradvist

forøge sværhedsgraden.

Eleven kan arbejde med ’Det Superseje Stavekursus’ på to forskellige måder: 1) Sammen med en lærer (evt.
forælder); dette er den mest effektive metode. 2) Sammen med en makker på bytte-om-basis (overvåget af en

lærer).

Nu og da kan ’Det Superseje Stavekursus’ måske føles lidt hårdt. Til gengæld er det meget effektivt. Eleven
bliver med andre ord markant bedre til at stave.
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