
Grammatikken
Staveundervisning i grundskolen



Program

• Præsentation
• Teoretisk ståsted
• Vores praksis

• Aktiviteter
• Produktion
• Organisering af undervisningen

• Differentiering, feedback og evaluering 
• Retskrivningsprøven
• Tjek ud



Præsentation

• Hvem er vi?
• Hvor kommer vi fra?
• Hvorfor står vi her?
• Hvorfor interesserer vi os for 

grammatik?



Det 
flerstemmige 
klasserum 

Inspiration fra Olga Dysthes teori om 
flerstemmige og dialogiske 
læringsfællesskaber. 

Vi oplever, at den bedste læring finder 
sted, når eleverne bruger deres sprog til at 
tænke, lære, kommunikere og samarbejde

Læreren er ansvarlig for at give eleverne 
redskaber og skabe rum for dialog i 
klassen (elev-elev / lærer-elev)



Cooperative 
learning

Inspiration fra CL

Bygger på systemisk teori

Fokus på nøje sammensætning af grupper og makkerpar

Deltagernes aktive samarbejde er kernen i læringen

ZNU nås ved dialog med en partner, der kan udfordre ens 
nuværende viden

Motivation på baggrund af sociale behov

Kilde: Kagan & Stenlev, 2006



Når 
staveundervisningen 

skal føre til læring

• Makkerarbejde
• Undervisningen skal ligge tæt på 

elevens niveau
• Veksle mellem elevdeltagelse og 

lærerstyring
• Samarbejde elev-lærer / elev-elev
• Læreren skal skabe et klima af interesse 

og engagement

Kilde: Frøydis Hertzberg



Vores praksis



Fokus på 
fejltyper

Hvad mener vi, når vi taler 
om typer af fejl?

Hvorfor fokus på fejltyper?

De hyppigste fejltyper ved 
folkeskolens afgangsprøver 



Stavefejlskategorier

• Lydstavningsfejl: Hvis man skriver, som man taler
• Overgeneraliseringsfejl: Når man bruger en regel forkert, Man gør det for godt. Fx ved man, at der 

er stumme bogstaver og skriver endten (enten)

• Grammatiske fejl
• Betydningsfejl: Når man ikke kender det ord, man skal stave
• Sjuskefejl: Hvis man fx er mere fokuseret på indholdet i teksten

Kilde: Grete Wiemann Borregaard: Stavning i grundskolen – hvad gør vi?





Diktaten –
hvad skal den 
bruges til?

Du lærer ikke at stave af at lave en 
diktat – du lærer at lave en diktat

Vær bevidst om værdien af 
diktaten/retskrivningsprøven

Overvej alternativer



Produktionsopgaver

• Eleverne prøver selv kræfter med 
grammatikopgaver, der ligner 
dem, de ofte bliver stillet 

• Undervisningen vendes på 
hovedet

• Eleverne skal sætte ord på deres 
viden og tale om sprog

Hvilket sprog 
taler du? Jeg taler 

grammatik!!



Dialog i undervisningen

• Når undervisningsformen er dialogisk, får eleverne lejlighed til 
at udføre læringsopgaver sammen, lytte til hinanden, dele idéer, 
overveje alternativer og bygge videre på andres og egne ideer.

• Gennem dialog og i turtagningen, hvor der skiftevis lyttes og 
tales, udvikles og udvides elevernes viden, og de opnår stadig 
dybere læring. For at forstå sproget og grammatikken må 
eleverne selv bruge deres sprog.

• Du husker det, du selv siger!

Kilde: Søren Elmerdahl Hemmingsen













Aktivitet i 
undervisningen

Vi bruger mange aktiviteter, fordi vi 
tror på, at bevægelse i 
undervisningen styrker børns 
læring og motivation

Vi oplever, at det er medvirkende 
til et positivt læringsmiljø, hvor 
staveundervisningen godt må være 
sjov

Det er vigtigt, at aktiviteterne ikke 
kun er for aktiviteternes skyld, men 
at de er meningsfulde og varierede













Engagement 
og motivation

Spil-principperne

Samtidig interaktion – at 
flest mulige er aktive 
samtidig

Positiv indbyrdes 
afhængighed – at 
deltagerne samarbejder

Individuel ansvarlighed –
at de hver især tager 
ansvar på sig

Lige deltagelse – at de 
bidrager lige meget til 
arbejdet 

Lad din egen begejstring 
skinne igennem og få 
sproget ind i dagligdagen 





Gentagelse, gentagelse, gentagelse

Repetition Grammatikhitliste

Bevidsthed om 
elevernes styrker og 
svagheder

Fra sproglig bevidsthed 
til funktionel grammatik

















Organisering af 
staveundervisningen

Fælles teori

Se en video – fx bedre dansk

Lav en aktivitet

Lav en øvelse med makker

Produktion af opgaver - mødes med et andet 
makkerpar

Evaluering mundtligt



Differentiering 
af 
undervisningen

Udgangspunkt i den enkeltes fejltyper og 
forudsætninger

Forskellige opgavetyper tilgodeser forskellige 
læringsstile 

Taksonomisk opbygning af opgaverne 

Træk fra og læg til i opgaverne 

Makkerpar – partner udfordrer ens viden

Ordblinde elever har brug for sproglig forståelse for 
bedst at kunne udnytte it-hjælpemidler



Feedback og evaluering af undervisningen

Evaluering mundtlig – de 
formulerer selv deres 
styrker, svagheder og 

opmærksomhedspunkter

Kend dine elever

Staveresultater/karakterer Tilbagemelding



Retskrivningsprøven 

Få diktater

Hvad er det du skal til prøven

Teaching to the test

Grammatikhitlisten

Kendskab til prøven ved produktion

Vend prøven på hovedet







Evaluering af 
dagen
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