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Sikker stavning Holger Juul Hent PDF Forlaget skriver: Sikker stavning, 3. klasse, hæfte 2 af Holger
Juul fortsætter staveundervisning med hovedvægten på lydbaseret stavning. Hæftet er tilrettelagt til ugentlig
staveundervisning med diktat en gang om måneden. Hæftet indeholder rigeligt med opgaver. Diktatark med
forskellig sværhedsgrad kan downloades gratis på www.filer.gyldendal.dk.I de to hæfter til 3. klasse arbejdes
der både med ordenes lyde og med deres betydningsdele. Der fokuseres på lyde med flere stavemåder og på
valget mellem enkelt- og dobbeltkonsonant efter kort og lang vokal. Eleverne trænes desuden i at bruge viden
om orddelenes betydning som vej til sikker stavning. Sikker stavning 3. klasse har således ligesom Sikker

stavning 2. klasse det fonologiske arbejde som basis for staveundervisningen, men nu lægges der større vægt
på korrekt stavning.Sikker stavning 3. klasse indeholder mange opgaver, da den gentagne træning øger
sikkerheden. Opgaverne er meget varierede; forskellige opgavetyper anvendes til træning af de samme

færdigheder og blandes med opgaver, der øver hyppige ord, tegnsætning og brug af små og store bogstaver.
Eleverne opfordres jævnligt til at reflektere over, hvad de har lært og repetere dette. De differentierede

diktater er et af redskaberne hertil.Holger Juul er cand.mag og ph.d. og ansat på Center for læseforskning.
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