CASE OG SPØRGSMÅL TIL
REFLEKSION
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Variation af staveundervisning
Thomas er dansklærer i 4. klasse. Han har gennemført en række fokuserede minilektioner med fokus
på at udvikle elevernes stavefærdigheder med den
målsætning, at eleverne skal huske, at de kan stave
ikke-lydrette ord ved at kende til flere ord med
samme rimdel fx runde, sunde, grunde (det vil sige
anvende rimanalogier). Til formålet har Thomas
anvendt forlagsproducerede træningsmaterialer med
en overvægt af individuelle og makkerpar-baserede
aktiviteter.
En mindre gruppe elever i klassen har behov for endnu
mere øvelse og individuel feedback for at nå målsætningen. I dialog med læsevejlederen og en anden lærerkollega har han derfor planlagt et ekstra, særligt
fokuseret staveforløb, hvor de udfordrede elever på
årgangen skal arbejde med samme fokus på rimanalogier, men med en øget variation i aktiviteterne og med
mere direkte feedback. Det betyder med andre ord, at,

når Thomas’ klasse i den
næste tid skal styrke deres
stavefærdigheder, skal den særligt staveudfordrede elevgruppe have fokus på at konsolidere deres anvendelse af
rimanalogier.
Thomas ved, at en af eleverne er ordblind og bruger
kompenserende læse- og skriveteknologi (LST). Han
taler derfor med læsevejlederen om, hvordan han bedst
kan støtte eleven i at bruge LST i det staveforløb, han
tilrettelægger, fx ved at give ekstra tid, sikre at eleven har
klargjort sin LST, minde om brug af jokertegn og indstillinger for oplæsning af tekst på hjemmesider. Læsevejlederen arbejder i elevens supplerende undervisning
med de samme elementer og hjælper eleven til at lave
de rette LST-indstillinger. På den måde får den ordblinde elev endnu flere læringsmuligheder og yderligere
mulighed for repetition af stavestrategier.

Arbejdsspørgsmål
På de næste sider er der uddrag af lærervejledning og tilhørende øvelser, som klassen har arbejdet med. Thomas’ udfordring er at finde på en større variation af aktiviteter, således at elevernes behov for mange gentagelser modsvares af mere
forskelligartede arbejdsformer, og forløbet dermed ikke opleves som ensformig repetition af det samme. Ligeledes skal
der være bedre muligheder for direkte og formativ feedback.
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Find på 2-3 aktiviteter, der kan tilgodese Thomas’ ambitioner. Variationer kan fx dreje sig om forskelle i inputtet til
eleverne i elevernes arbejdsproces, og i hvad eleverne skal ende med at finde, producere, beslutte, ændre og så videre.
Aktivitetsgeneratoren nedenfor kan støtte arbejdet med at finde på variationer.
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Aktivitetsgenerator med inspiration fra Læsevanskeligheder (Elbro, 2021), s. 237-238
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Overvej for hver aktivitet, hvordan eleverne får
direkte og formativ feedback.

3

Overvej, hvordan I kan sikre sammenhæng mellem
strategier og fokusområder i den fælles klasseundervisning og i særligt fokuserede holdforløb.

Materialet, som Thomas har anvendt til undervisning i rimanalogier
Lærervejledning (uddrag)

Intro
Eleverne åbner webdelen. Her ser de først siden ’Intro’.
Sig til eleverne: Se godt på ordene puffe og guffe.
Læs ordene højt for eleverne. Spørg: Hvad har de to ord til fælles?
Sig til eleverne: Den del af ordene, der lyder ens, staves også på samme måde: ’åfe’ (sig: /ˈɔfə/). Det er jo smart, for så burde
man måske også kunne stave til andre ord, der lyder på samme måde: luffe, muffe, bluffe, skuffe (sig ordene roligt og tydeligt).

Øvelse 1
Forklar eleverne strategien Find rimet:
”Vi finder rimet ved at fjerne den første konsonant i ordet. Hvad er der så tilbage? Nogle gange skal vi fjerne mere end en
konsonant først i ordet.”
Brug ordene puffe og guffe til at vise strategien med. Inddrag også lukke og bukke til at vise, at man i mange ord kan
finde stavemåden ved at gå efter rimdelen. (Rimdelen -ukke vender eleverne tilbage til senere.)
Mind eleverne om, at de kan lytte til ordene flere gange ved at klikke på højtalerikonet.
Tal også om, hvad ordene betyder – undervejs eller ved fælles opsamling efter behov (fx ved muffe), for øvelserne må ikke
blive meningsløse for eleverne.
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Ekstra
Lav sætninger sammen på tavlen med ordene. Det kan være med sammensatte ord: tøjskuffe, skuffehåndtag, køkkenskuffe og ord det minder om, fx skuffet, skuffelse.
Prøv også at finde på et vrøvleord der rimer på puffe og guffe. Tal sammen om hvordan I ville stave ordene, hvis nu de var
rigtige ord.

Øvelse 2
Eleverne går til Øvelse 2 på webdelen, når I fælles har samlet op på Øvelse 1.

Side 1/2
Eleverne skal lære at genkende og blive sikre i at stave rimanalogierne -ugt /ɔgd/ og -und /ɔn/ ved at arbejde med dem i
forskellige kombinationer.
Eleverne arbejder to og to med stavestrategierne Find rimet (se Øvelse 1) og Tjek ordet (Se Øvelse 2). Se også strategiarket . Gentag strategierne for eleverne, før de starter:
- Find rimet: ”Vi finder rimet ved at fjerne den første konsonant i ordet. Hvad er der så tilbage? Nogle gange skal vi fjerne
mere end en konsonant først i ordet.”
- Tjek ordet: ”Når vi har skrevet ordet, læser vi det igen og tjekker stavemåden. Når vi gør det, husker vi bedre ordet til
næste gang.”
Hjælp eleverne med at huske strategierne undervejs.
Ordlyden i højtalerikonerne er 1: flugt, 2: sund, 3: fugt, 4: frugt, 5: mund, 6: fund, 7: lugt, 8: bund, 9: brugt, 10: stund, 11:
blund, 12: bugt. Eleverne matcher ord med samme rimdel: flugt-fugt-lugt-frugt-brugt-bugt / sund-bund-mund-stund-fundblund.

Side 2/2
På næste side laver eleverne diktater med hinanden (parvist). Forklar arbejdsformen for eleverne. Vis selv et eksempel ved
tavlen, og tænk højt.
Sig til dem, der skriver: Husk at brug strategien Find rimet, imens du skriver. Og husk at bruge strategien Tjek ordet, så
snart du har skrevet det.
Sig til dem, der dikterer: Læs ordene på forrige side højt. Det er kun dig, der må kigge på siden. Start med ord nr. 9 og slut
med nr. 1. Læs ordene roligt og tydeligt. Hjælp din makker med strategien Tjek ordet.

I andre øvelser arbejder eleverne tilsvarende med rimdelene: -egn (tegn, hegn, regn, egn, fregne, blegne, degn, segn,
blegn, flegn, bregn(e), vegn(e)) og -old (vold, knold, snold, kold, told, fold, hold, skjold). Undervejs vil -uffe, -ugt, -und
blive gentaget.
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Lærervejledning (uddrag)

Intro
		

Hør din lærer sige ordene puffe og guffe.

		

Ordene har noget til fælles, der lyder ens.

Øvelse 1
		

Hør ordene, og skriv det, der mangler på linjen.

		

Brug strategien Find rimet
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Øvelse 2
side 1/2
		
		

Hvilke ord rimer? Arbejd sammen to og to.

Lyt og find de ord, der rimer. Skriv dem i kasserne nedenunder.
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Ord der rimer på ord nr. 1

Ord der rimer på ord nr. 2
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Øvelse 2
Side 2/2
		
Elevdiktat. Arbejd sammen to og to.

Den ene læser højt, og den anden skriver ned.
Dig der skriver:
Husk at brug strategien Find rimet, imens du skriver.
Husk at bruge strategien Tjek ordet, så snart du har skrevet det.
Dig der læser:
Gå tilbage til side 1, og læs ordene højt.
Læs ordene roligt og tydeligt.
Hjælp din makker med strategien Tjek ordet.
Skriv ordene her:
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Elever, der anvender LST
Øvelserne og instruktionerne på webdelen er læsbare med
et oplæsningsprogram. De ordblinde elever, der anvender
LST, kan således få instruktioner og eksempler læst højt.
De kan også anvende ordforslag til stavning af målord. Det
skal indbygges i aktiviteterne som en naturligt integreret
arbejdsgang, at aktiviteterne kan gennemføres med
ordforslagsprogram. Derfor overvejer Thomas sammen
med læsevejlederen og lærerkollegaen, hvordan ordblinde elever i klassen bedst kan udnytte funktionerne i et
ordforslagsprogram til at støtte målsætningerne i staveundervisningen.
Arbejdsspørgsmål
1. Hvilke særlige overvejelser skal Thomas gøre sig med
hensyn til sammensætning af makkerpar og elever,
der anvender LST? Hvorfor?
2. Hvordan kan funktioner i oplæsnings- og ordforslagsprogrammer udnyttes i målsætningen om at lære
staveregler om rimanalogier? Se fx nedenstående
aktivitet som inspiration.

Brug jokertegnet * til at finde så mange ord, I kan, med
rimdelene -ugt og -und:
I første runde skal det være ord med de konsonanter, I kan
se i skemaet. Når I har fundet alle de ord, I kan, må I gerne
finde på nogle med andre forbogstaver. Skriv også dem i
skemaet.
*ugt
s-

*und
sund

l-

lugt

lund

b-

bugt

bund

f-

fugt

fund

fl-

flugt

...
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Du står med en del af en samlet
videnspakke
Guide til staveundervisningens
hvad, hvordan og hvornår

Guide til læse-skriveteknologi som
støtte i staveundervisning
4 cases og spørgsmål
til refleksion

Vidensnotat

En film

skandinaviske
Hvad siger den forskning?
og internationale

LEDEL
SE

Viden

snotat

En podcast

institut
Danmarks Evaluerings
et
Undervisningsministeri
og Kvalitet
Undervisning

Styrelsen for

Dialogkort

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.

