Kom godt i
gang med
skrivningen

Børnestavning
Legeskrivning – børnestavning – voksenstavning
Når børn lærer at tale, kan de ikke sige ordene korrekt fra
begyndelsen. Det samme gælder, når børn skal lære at
skrive. De kan ikke skrive korrekt fra begyndelsen. Det skal
de lære.
Måske kender I legeskrivning? Børnene tegner kruseduller
og tegn på papiret og fortæller, hvad der står. Det er sådan,
børnene begynder deres skriveudvikling.
Børnestavning er den måde, børnene kommer videre, når de
gerne skulle ende med at kunne stave som de voksne.
Eksempel på legeskrivning:

Hvad er børnestavning?
Børnene skal skrive det, de ved:
Det, de kan huske, og det, de kan høre.
De bruger det, de ved om bogstaver:
Bogstavernes navne, lyde og udseende.
Børnene skal skrive de lyde, de kan høre eller kender i
forvejen.
Børnene skal ikke tænke på at stave rigtigt som voksne.
Der er ikke noget, der hedder stavefejl.
Børnestavning gør, at børnene med det samme kan skrive
alt, hvad de har lyst til.
Man behøver ikke at kunne læse det hele med det samme,
det kommer efterhånden.

Eksempel på børnestavning:

”Hun spiller med sin nye bold.”

Hvad kan man gøre som forældre?
Som med læsning skal det være vigtigt, spændende og rart
for barnet at skrive.
(Se ’Kom godt i gang med læsningen’)
Som forældre kan man…
 …være positiv.
 …hjælpe til med den gode stemning, god tid, ro og
opmærksomhed.
 …opmuntre barnet til at børnestave, også selv om
han/hun spørger jer om korrekt stavning.
Hvis barnet går i stå:
Bed barnet om at sige ordet for sig selv.
Barnet skal lytte til de lyde han/hun kan høre.
Spørg evt. til den første lyd .
Ud fra de lyde barnet kan høre, skal han/hun skrive
bogstaverne.
Lad barnet læse det, som han/hun har skrevet.
Læs også gerne selv op. Hvis noget er svært at gætte, så læs
indenad og kommenter det, I kan læse.
Snak om indholdet af det, som barnet har skrevet.
Forklar andre, der hjælper barnet med at skrive, om
børnestavning.

