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Når bogstaver mødes. Lær at stave i 3.-6. klasse er et stavemateriale, der kombinerer teori og praksis.

Første del gennemgår bl.a. Fælles Mål, Dansk med fokus på mellemtrinnet og præsenterer på en tilgængelig
måde den eksisterende teori om børns stave- og skriveudvikling. Her kan læreren også læse om og få

konkrete bud på, hvordan staveundervisningen på mellemtrinnet kan planlægges, differentieres, organiseres
og evalueres.

Anden del af materialet indeholder en lang række konkrete forslag til staveundervisningen. Her findes
opgaver og aktiviteter der bygger på undersøgelser om børns læring og staveudvikling og på varierende måde
sætter fokus på samme emne. Alle staveaktiviteterne her kan bruges fleksibelt alt efter den enkelte klasses

niveau og er lette at gå til for læreren i den daglige undervisning.

Materialet er udarbejdet af Grete Wiemann Borregaard, der er cand.pæd. i dansk, forfatter til både
lærebøger og skønlitteratur og underviser på efter- og videreuddannelseskurser for lærere.
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