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Program

• Skrivefærdighed og stavefærdighed

• ”Ortografisk viden” er et vigtigt aspekt af ordforrådet 

• Delfærdigheder i stavning

• Netstedet Bogstavlyd

• Undervisning i stavning



Skrivefærdighed og stavefærdighed

”Hverdagsskrivning” - Eksempel

Kære Arne Olsen tak for bolmeste

Han veldi cyklede

Politi komma

Ambulasa komma

Han kørt cykle



Hverdagsskrivning – normer for 8. klasse

* Juul, Holger (2016). Supplement til prøven 'Hverdagsskrivning for voksne'. Dansk Audiologopædi, 52. årgang, 
nr. 1, 22-30.



Hverdagsskrivning, sammenhæng med stavning



”Ortografisk viden” er et vigtigt aspekt af 
ordforrådet
• Amerikanske elever i 5. klasse var hurtigere til at 

lære nye ord hvis ordenes stavemåde indgik i 
undervisningen.

• Dagen efter havde de flere korrekte i 
billedbenævnelsesopgaver med de nye ord, og 
de var bedre til at indsætte ordene rigtigt i en 
mundtlig cloze-opgave, hvis stavemåden havde 
indgået i undervisningen.

• Gode læsere var bedst til at lære nye ord.

*Kide: Rosenthal & Ehri (2008). The Mnemonic Value of Orthography for 
Vocabulary Learning. Journal of Educational Psychology
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Stavemåden præger  vores opfattelse af 
ordenes
• Hvad er den tydelige/korrekte udtale

• ”polleti”  eller politi?
• lap og lab: Udtales de ens?
• også: Er ”owser” mere korrekt end ”osse”
• auberginer

• Hvad rimer? *
• glue – clue vs. glue - crew
• bomb - room vs. bomb – tomb

* Treiman & Kessler (2014)
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Genkendelse af skrevne ord er nært 
forbundet med stavefærdighed
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Undervisning i stavemønstre kan lette 
tilegnelsen af nye ord

• Da Professor Axel blev far, opfandt han en 
nalgte. Man sætter den fast på en vugge. 
Når babyen græder, kan en nalgte hurtigt 
finde sutten. En vrygle giver babyen 
sutten i munden. En vrygle er blød og 
varm og ligner en hånd.

* Anne-Mette Veber Nielsen (2016). God, bædre, best: Om 
ortografisk viden og ortografisk indlæring hos danske børn på 
skolens begynder- og mellemtrin.  Ph.d.-afhandling
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Delfærdigheder i stavning

Forsøg

• Stav tre nonsensord
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Delfærdigheder i stavning

Forsøg

• Stav tre nonsensord
• spemme eller spæmme? Evt. enkelt m?

• spæb eller spæp? Evt. speb/spep?

• flumpe eller flombe (eller flumbe eller flompe)?



Fire delfærdigheder i stavning

At stave lydbevarende (Lydprincippet 1) 
• Staveregler for enkeltlyde

At tage hensyn til nabolyde og vokallængde (Lydprincippet 2) 
• Staveregler med lydlige betingelser

Betydningsenheder og ordfamilier
• Grammatiske staveregler

Særlige stavemåder i bestemte ord
• Ordspecifikke staveregler
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Trinmodeller for staveudvikling er udbredte

Fra Wiemann Borregaard (2008)
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Hvilke delfærdigheder kræves her?
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Fokuspunkter i Staveprøve 2

Enkeltlyde

• Konsonantklynger i forlyd

• ”Blød” r-lyd

• sj-lyd og ng-lyd

Lydlige betingelser

• Lang åben a-lyd stavet ar

• Kort å-lyd med u

• Dobbelt konsonant

Betydningsdele/endelser/grammatik

• Endelserne -en og -et

Ordspecifikt

• Kort ø-lyd med y
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Delfærdigheder i stavning

• Hvad er særligt for dansk-som-andetsprogede?
• Ofte lidt afvigende udtale
• Afvigende analyse af ordenes lydlige og betydningsmæssige struktur?

• fx talordet 2 stavet ”dso”. Stave stavet ”stao”
• Eksemplet fra tidligere:

Kære Arne Olsen tak for bolmeste

Han veldi cyklede

Politi komma

Ambulasa komma

Han kørt cykle



Delfærdigheder i stavning

Morfem”princippet”
• Stumt h i hjulspin og hjulspor, men ikke i juletræ og julemand

• g i både bage, bagt og bagværk

• Men også gode muligheder for at blive vildledt:

• Stillads-stilladsere – men plads-placere

• Stegt-stege – men vægt-veje

• fax-faxning – men sex-seksualitet (derimod sexolog)

• bide-bidsk – men jyde-jysk

• troede – men døde 

• skrider-skridt – men brædder-bræt



Hvad gør et ord svært at stave?
Rangordn ordene efter sværhedsgrad

• klamrer

• stinkende

• kælder

• kvinde

[fra Staveprøve 3, Hogrefe Psykologisk Forlag]



Rigtige, lydbevarende, forkerte 
(procentfordelinger 5. klasse)
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Netstedet Bogstavlyd

Gå til adressen:

http://bogstavlyd.ku.dk/
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http://bogstavlyd.ku.dk/


Netstedet Bogstavlyd – prøv selv

Fanen Bogstav til lyd

• Undersøg bogstavet f. Hvor hyppigt forekommer udtalen [w]? Hvad 
har ordene med f=[w] tilfælles? I hvilket ord udtales f som [v]?

Fanen Lyd til bogstav

• Undersøg hvor ofte stavemåden ug bruges for hhv. lang u-lyd [uː] og 
kort u-lyd [u]?

Fanen Rimordbog

• Slå ordet bombe op. Hvor mange eksempler er der på at rim på 
bombe også har o (frem for u/å) og b (frem for p)?



Vanskeligheder med stavning

Tre mulige løsninger

Forenklet retskrivning
• mayonnaise > majonæse ?

Sprogteknologiske hjælpemidler
• fuldstændig vs. egentlig – med/uden ordforslag *

Effektiv undervisning
• Dagens sidste emne!

* Juul, H. (2011). Fuldstændig fantastisk? Nyt om Ordblindhed. Temanummer, juni 2011, side 19-24



Undervisning i stavning
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Undervise i hvad?

Øvelse

Afklaring af indhold og progression:

• Hvad  skal man kunne først?
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Hvordan: Pædagogiske strategier

• Særskilt vs. integreret med læsning/skrivning

• Induktivt (regel udledes af erfaring /eksempler) vs. deduktivt 
(stavemåde udledes af regel)

• Det enkle før det komplicerede

• Balance mellem kendt og nyt

• Organisationsformer

• Feedbackformer
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Hvordan: Spelling is taught vs. Spelling is 
caught

• »Der foreligger massiv forskning siden 1897, 
som dokumenterer, at man ikke lærer at 
stave gennem gentagen træning ude af 
kontekst. Man lærer at stave ved at skrive og 
læse i kontekst,« konstaterer Fougt tørt.

• Simon Skov Fougt, adjunkt på Professionshøjskolen 
Metropol. Til Weekendavisen 29/4/2016



Fra  Staveprofilen 2 (Gad, 1996)



Hvordan: Konkrete aktiviteter

• At styre fokus: facilitering af elevernes opdagelse af skriften

• Kategorisering og transformation

• På jagt

• Kopiering af ord

• Staveord og diktater

• Øvelser på gulv

• Læsning og skrivning

• Konkurrencer ? 

• Ret fejlen
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Fra  Staveprofilen 2 (Gad, 1996)



Nutids-r (4. kl.)
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Nutids-r (4. kl.)
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Nogle eksempler på opgaver
Fra Sikker stavning (Gyldendal)

… nåede vi ikke


