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En effektiv staveundervisning bør indeholde en kombination af læsning, skrivning og undervisning og være
en integreret del af den daglige danskundervisning. Styr på stavning formidler en kontekstorienteret tilgang
til stavning baseret på forskning i, hvordan børn lærer at stave. Bogen indeholder en lærerdel, der giver et
didaktisk fundament til at undervise ud fra den kontekstorienterede tilgang. Du får viden om stavning på

dansk i almindelighed, om principperne bag vores retskrivning og om, hvordan børn tilegner sig
stavekompetencer. Bogens anden del, elevdelen, består af opgaver, der integrerer stavearbejdet i

meningsfyldte danskaktiviteter i 5.-9. klasse. Du kan vælge at anvende hele elevdelen som kompendium til
din klasse, eller du kan plukke elementer ud, som passer ind i din aktuelle undervisning.

Bogens elevdel findes også som digital ressource på styrpåstavning, så du kan arbejde elektronisk med
opgaverne i din klasse.
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