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Staveraketten Ulla Knudsen Hent PDF Forlaget skriver: Staveraketten er et evalueringsredskab, som bygger
på de 5 staveudviklingstrin. I materialet er der delmål og opgaver til hvert trin, således at elev og lærer kan

følge staveudviklingen og lave mål i fællesskab.

Staveraketten er et pædagogisk evalueringsredskab: det bruges i evaluering af en elevs stavefærdigheder
lærer og elev kan foretage evalueringen sammen. Staveraketten viser, hvor eleven aktuelt er i sin

staveudvikling, og hvad der skal arbejdes med fremover eleven bliver bevidst om egen stavefærdighed.
Læreren vil kunne følge elevens staveudvikling ved en præcis registrering af delfærdigheder. Opgaverne kan

tages enkeltvis eller som gruppeprøve.

Staveraketten er ikke en prøve, en test eller et undervisningsmateriale, men et redskab der præcist viser, hvad
eleven magter og ikke magter. Staveraketten kan anvendes som et løbende evalueringsredskab i folkeskolen
fra 1.-6. klasse og i specialundervisningen, samt på læsekurser og i undervisningen af voksne ordblinde.
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