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Anden udgave af lærervejledningen er en revideret og udvidet udgave af lærervejledningen fra 1995.

Som noget nyt indeholder den forskellige slags evalueringsdiktater.

Staveprofilen er et undervisningsmateriale, som kan hjælpe voksne, der har staveproblemer.

Materialet består af 5 opgavehæfter opbygget med gradueret sværhedsgrad.

Kursisten kan alt efter behov arbejde med enkle spørgsmål i hæfte 1 eller vanskeligere og specifikke
problemer i hæfte 5.

Systemet bygger på den teori, at staveindlæring foregår i fem trin. Hvis et trin er mangelfuldt gennemgået
eller måske endda sprunget over, vil der opstå problemer i forbindelse med næste trin.

At beherske den danske retskrivning er det egentlige mål for arbejdet med Staveprofilen, men at tilegne sig
den viden, der ligger på hvert enkelt trin, kan ses som delmål i processen.

Derfor afsluttes hvert hæfte med en ""svendeprøve"", som kan give kursisten et indtryk af, i hvilket omfang
delmålet er nået.

""Svendeprøven"" består af 30 spørgsmål, som repræsenterer alle de områder, der er gennemgået i det
pågældende hæfte.

Lærervejledningen indeholder testmateriale, der kan hjælpe læreren til at afgøre, hvilket hæfte kursisten skal
starte med.
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