CASE OG SPØRGSMÅL TIL
REFLEKSION
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Staveundervisning med elementer af spil,
bevægelse eller konkurrence
Jesper er dansklærer med timer på både mellemtrin
og udskoling. Han har erfaringer med at bruge forlagsudgivne stavematerialer i sine klasser. Men han
savner tit supplerende aktiviteter, der med inddragelse af spil, bevægelse eller konkurrenceelementer
kan give ekstra motivation til de elever, der fortsat
har brug for at arbejde med allerede gennemgåede
stavestrategier. Det kan fx være ordblinde elever eller
elever, som scorer svarende til kategorien ”usikker
fonologisk kodning” på Ordblindetesten.
Jesper er derfor begyndt at samle et katalog med aktiviteter med spil-, bevægelses- og konkurrenceelementer,
som fx kan bruges som arbejdsstationer i værkstedsstruktureret undervisning. Det giver anledning til yderligere
træning for de usikre stavere, og de stærkere stavere finder
det også motiverende med de mere legende tilgange og
kan udfordres på mere avancerede niveauer.
Når Jesper tilrettelægger en staveaktivitet, har han løbende
opmærksomhed på, hvilke parametre han kan justere på
for at reducere eller øge kompleksiteten efter elevernes
forudsætninger. Han kan variere graden af stilladsering (fx
kan dele af en opgave være løst på forhånd, eller han kan
modellere en løsning) og sværhedsgraden i de udvalgte

stavemønstre kan varieres
(simplere/komplekse
mønstre, hyppigere/mere sjældne mønstre). Der kan være
flere eller færre valgmuligheder mellem stavemønstre (fx
kun få afledninger eller mange
forskellige). Han kan fra- eller
tilvælge stavemønstre, der ligner hinanden (fx for- og fore-).
Han kan justere på mængden af forskellige stavemønstre,
der indgår i en aktivitet (bøjninger, afledninger, lydfølger).
Desuden overvejer han, hvordan eleverne, særligt de
ordblinde elever, kan støttes af kompenserende læse- og
skriveteknologi (LST), fx ved at bruge håndholdt teknologi
som mobiltelefoner, tage billeder eller bruge tale-til-tekst i
forbindelse med de legende aktiviteter, hvor der er brug for
let adgang til teknologi.
Endelig overvejer Jesper, om og hvordan eleverne må
hjælpe hinanden, hvilke elever han eventuelt sætter sammen, om eleverne skal presses af en tidsgrænse, om der
tildeles point, og om aktiviteten kræver mere eller mindre
lærerstyring.
På næste side kan ses et udvalg af de aktiviteter, Jesper har
samlet.

Arbejdsspørgsmål
1.
2.
3.

Hvordan kan aktiviteterne justeres for at reducere eller øge kompleksiteten?
Hvilke fordele eller ulemper er der ved staveaktiviteter med en mere legende tilgang?
Vælg en af aktiviteterne, og find på relevante stavemønstre og ordmateriale til en gruppe elever.
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Spilelement
•

Eleverne skiftes til at trække et kort med en del af
et ord og skal derefter finde ud af, hvad der kan
kobles på orddelen, for at det bliver til et ord.
Eleverne skriver derefter ordene i hæfter eller i et
tekstbehandlingsprogram. Fx

Bevægelseselement
•

Eleverne går på jagt efter ord i klassen, i blade,
på skolen, i nærområdet for at finde ord med de
stavemønstre, der er i fokus. Eleverne skriver ned
eller tager billeder af ordene og vender tilbage til
klassen, hvor ordene analyseres videre i fællesskab og/eller bruges i andre aktiviteter.

•

Eleverne udstyres (på sedler) med hver deres lyd,
lydfølge, stavelse eller morfem og skal stille sig i
rigtig rækkefølge, så de bliver til et ord, læreren
eller en elev læser højt. Eleverne skriver ordet
uden at se på sedlerne.

•

En elev går hen til en skål/kurv, trækker et kort
med et ord, hvor en bestemt stavemåde er i
fokus, går tilbage til sin plads og skriver det.
Makkeren ser dette ord, går hen til skål/kurv,
læser målordet og går tilbage og tjekker stavemåden. Når makkerparret mener, at de er sikre på
ordets stavemåde, må de hente kortet og kontrollere.

•

Quiz-og-byt med enten stavelser, forstavelser,
efterstavelser, rimdele eller rodmorfemer på
sedler. Når eleverne møder en, de kan danne et
ord med, staver de deres ord (evt. uden at måtte
se på sedlerne), hvorefter de bytter og går videre.

• -iv, -age, -allert (kn)
• sl-, pl-, kr- (ukke)
• kør-, fød-, læng- (-sel)
Nogle elever kan støttes ved at have de manglende orddele til rådighed.
•

Klodsmajor. Tre farver af klodser er fx tildelt en
morfemtype (forstavelse, efterstavelse, bøjning),
der også fremgår af terningen. Eleverne slår fx en
forstavelse (fx gul terningside) og skal så tage en
(gul) forstavelsesklods fra et klodstårn. Eleverne
finder derefter på en selvvalgt forstavelse, danner
et ord og skriver det i et hæfte eller i et tekstbehandlingsprogram og siger det i en relevant
sætning.

•

Vendespil eller billedlotteri. Morfemer eller forlyd
og rimdele skrives på kort, og rigtige par kobles.
Fx kan der dannes et rigtigt ord (kør+sel) eller
(kn+age), eller der kan matches kategorier, fx
morfemtyper (be- + u-) eller forlyde (skr + str),
afhængigt af, hvilke stavemønstre der er i fokus.

•

Et almindeligt kortspil, fx 31 eller rommy. Spilles
efter de kendte regler. Hver gang en elev trækker
et sort kort (spar eller klør), forholder eleverne sig
til et ord, der indeholder udvalgte stavemønstre.
Eleverne siger eller skriver ordet, eller finder på et
andet ord med tilsvarende stavemønster eller
andet.

Konkurrenceelement
•

Eleverne skiftes til at trække et kort fra en pose med det stavemønster, der skal trænes, fx spjæld, stjerne, bagage eller
forekomst. Eleven læser først hele ordet og dernæst det understregede stavemønster (uden at stave det). Den elev, der
først ringer på en klokke, må byde på, hvordan det hørte stavemønster staves. Eleven, der har trukket kortet, godkender eller afviser.

•

Stavestafet i hold. I den ene ende af banen (gangen eller et stykke af skolegården) står en elev med et antal kort med
de stavemønstre, der er i fokus, fx forlydskonsonantklyngerne kr-, tr- og br-, og et papir, hvor der er skrevet rimdele, der
passer til, fx (kr)-ukke, (tr)-åde og (br)-yde. De resterende elever skal nu løbe ned, høre en forlyd, koble det med en
rimdel og løbe tilbage, hvorefter en ny elev løber afsted.

•

På hulahopringe er der sat lyde, lydfølger, stavelser eller morfemer. Eleverne trækker på skift et kort med det stavemønster, der er i fokus, og læser kortet højt. De øvrige elever i gruppen skal først nå hen i den hulahopring, der har det
tilsvarende stavemønster.
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