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4CASE OG SPØRGSMÅL TIL  
REFLEKSION

Staveundervisning parallelt med 
skriveundervisning 

Randi er dansklærer i 9. klasse, hvor eleverne er i 
gang med at læse og skrive om affaldssortering. Tek-
sterne knytter sig til et tværfagligt forløb om klima-
forandringer (samfundsfag, biologi og dansk), og flere 
af forløbets læringsmål knytter sig til skrivning. For at 
eleverne får bearbejdet den nye viden, de tilegner sig, 
og samtidig kan formidle denne viden, skal eleverne 
både lære at planlægge deres tekst, genkende og 
anvende bestemte teksttypetræk og organisere deres 
indhold i en logisk afsnitsstuktur. Desuden øver elev-
erne sig i at give og modtage feedback.

Parallelt med skriveforløbet skal en gruppe af de mest 
usikre stavere i Randis klasse også arbejde med stavning. 
De er så udfordrede i stavning, at det har betydning for 
deres skriveproces og forstyrrer budskabet i de skriftlige 
produkter. (Se eksempel på elevtekst nedenfor.) Randi er 
også usikker på, om eleverne er fortrolige med at bruge 

tekstbehandlingsprogrammets
funktioner og ordbøger. To af de 
usikre stavere er ordblinde og bruger – dog i begrænset 
omfang – kompenserende læse- og skriveteknologi (LST). 
Se forslag til inddragelse af LST sidst i casen.

Randi skal både opstille relevante mål for staveforløbet og 
planlægge aktiviteter, der kobler stavningen til elevernes 
egen skrivning, så de kan bruge det, de lærer, når de selv 
formulerer sætninger og skriver tekster. Målsætningerne for 
staveundervisningen skal tilgodese: 

• elevernes aktuelle færdighedsniveau – hvad kan de, 
og hvad har de endnu svært ved?

• et anvendelsesperspektiv – hvilke ord skal de faktisk 
anvende for at skrive i det tværfaglige forløb? Randi  
vil prioritere de typer af stavefejl, som er mest forstyr-
rende i elevernes skriftlige kommunikation.

Arbejdsspørgsmål

1. Læs elevteksten nedenfor. Eleven er ikke ordblind, og teksten er typisk for Randis mest staveudfordrede elever i klas-
sen. Der er både problemer med logisk og sproglig sammenhæng, sætningsbygning, tegnsætning og ortografi. Men 
her skal fokus kun være på ortografi. Start med at graduere stavefejlene i forhold til, om de 

• er mindre forstyrrende.
• er forstyrrende.
• skaber store forstyrrelser i den skriftlige kommunikation, så eleven skal have styr på dem. 

2. Overvej, hvilke af skriftens principper Randi bør fokusere mest på i staveaktiviteterne. Opstil derefter et eller to 
specifikke staverelaterede læringsmål for eleverne. Selvom I ikke har læseteksterne fra det tværgående forløb, kan I 
antage, at der i tekster om affaldssortering optræder en del nominaliseringer eksempelvis sortering, forbrænding og 
anvendelse, herunder også sammensætninger som udledning, genbrug, affaldssortering og affaldsbortskaffelse.
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Elevtekst

Fordelen ved affald sotering er:

Hvis alle dansker soter affald og ikke sende det hele til forbrandning. Så kan de spare de miljøet for 589000 tons CO2 
som svare til total ud leding af CO2 for tusinvis mennesker eller at af brande mere end 200000 ton kul. Jo mere vi soter jo 
mindre kommer der CO2, og vi forurener luften vi onder med farelig partikler så jo mindre skade på miljøet. Vi belaster 
ikke og vi får også sparrede penge. man siger bare du soter en lille smugle så sparre du lige så meget, det svare til at 
dråbe en vask.

Hus stanne skal soter afftald og genbro så de spare enigi i vask (også opvask, 1 kg dårlig affald hvis vi genbrodet så spar 
vi i nu mere på miljøet. Man kan bruge en ovn hele ugen fx hvis du er vil med lasange, men har du faktisk sparrede 
noget? Fra første januar skal vi alle sammen betale for plastic posen i butikken og det er jo beder at tag en stof pose med 
selv.

I komunen har de ind ført 3 nye stationer i den nye ordning, den kaller de TJEK? Men der blev stillet spørgsmål på 
Rådhuset til borgermestrene for ingen kunne overskue det. Konklutionen bliver svær, for afskaflese af så meget affald er 
din kommunes ansvar.

Ordblinde elever, der anvender LST

To af Randis staveudfordrede elever er ordblinde. Begge har adgang til LST, men bruger det kun i begrænset omfang. I samarbejde 
med læsevejlederen vil Randi sætte skub i den støtte, som LST kan give ordblinde elever.

• Den almindelige stavekontrol kan fange en del lydstridige fejl (eksempelvis afftald og lasange) eller fejl, som resulterer i 
forvekslingsord eller vrøvleord (eksempelvis genbro, forbrandning og smulle). Den vil også kunne fange en del af de øvrige 
fejl. Fælles for fejlene er dog, at stavekontrollen ikke nødvendigvis foreslår eleven et relevant alternativ.

• Ordforslagsprogrammet kan, med brug af jokertegn, hjælpe eleverne til at finde nogle af de rigtige stavemåder, mens de 
skriver. Opmærksomhed på såvel lydfølger som morfemer kan give eleverne flere strategier, når de skal finde frem til en 
stavemåde.

• Højtlæsning med LST kan bruges til lytning af ord, sætninger og afsnit. Bemærk dog, at en fejlstavning ikke altid kan høres 
(for eksempel dansker/danskere). Heller ikke nedbrud i sætninger fanges nødvendigvis: Det vigtigt vil eksempelvis lyde som 
Det er vigtigt.

• Opmærksomheden på LST må ikke gøre de ordblinde elever passive i forhold til det, de skal lære af de planlagte staveakti-
viteter. Er målet, at eleverne bevidst skal bruge deres viden om nominaliseringer (eksempelvis finde udsagnsordets stamme 
og tilføje -(n)ing, -else, -sel, -skab m.fl.), skal eleverne øve sig i det samtidig med, at de bruger deres LST.

• Eleverne kan også profitere af at øve stavefærdigheder på et mere basalt niveau, hvis det passer til, hvor de er i deres stave-
udvikling. Elever med ordblindhed vil ikke nødvendigvis få så meget ud af kun at øve sig på avancerede stavemønstre, hvis 
de ikke har tilegnet sig et niveau af nogenlunde sikre basale stavefærdigheder. 

• I koordinering af det tværfaglige forløb med biologi- og samfundsfags- 
lærerne skal alle lærere sikre, at eleverne aktivt bruger LST og bevidste 
stavestrategier. Eleverne vil oveni have gavn af stærk stilladsering af 
skriveprocessen, for eksempel håndtering af kilder, tekstformål og tekst-
struktur, når deres opmærksomhed til dels bindes af stavevanskelig- 
heder.



 

LEDELSEVidensnotat 

Danmarks Evalueringsinstitut

Undervisningsministeriet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Hvad siger den skandinaviske 

og internationale forskning?

Du står med en del af en samlet 
videnspakke

Du kan finde udgivelser 
og  produkter om  
Viden Om stavning og 
staveundervisning med 
særligt fokus på elever i 
stavevanskeligheder, 
herunder ordblinde 
elever 
på www.emu.dk.
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En film
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Guide til staveundervisningens 
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Guide til læse-skriveteknologi som 
støtte i staveundervisning
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