




























JEG 
KAN REGNE MED 

DIVISION (DIVISION)

genbesøg

>>><<< >>>><<<<

genbesøg

>>><<< >>>><<<<

genbesøg

>>><<< >>>><<<<

JEG KENDER 
ORDKLASSEN 

NAVNEORD 
 (SUBSTANTIVER)

Jeg kan bruge en/et 
til at fi nde navneordet

Jeg kan fi nde 
navne ordets rod: 

Plakat

Jeg kan sætte den 
rette endelse på, 
så navneordet er 

 bestemt ental/fl ertal: 
 Plakaten/plakaterne

Jeg kan sætte den 
rette endelse på, 
så navneordet er 
ubestemt ental/

fl ertal: Plakat/plakater

JEG KENDER 
 ORDKLASSEN 
 UDSAGNSORD 

(VERBER)

Jeg kan bruge jeg/at til 
at fi nde udsagnsordet

Jeg kan bøje udsagns-
ordet i bydeform: 

Hop

Jeg kan bøje udsagns-
ordet i navneform: 

At hoppe

Jeg kan bøje udsagns-
ordet i nutid og datid: 

Hopper/hoppede

Jeg kan bøje udsagns-
ordet i fl ere tider: 

Hoppet/hoppende

JEG VED, HVORNÅR 
DER ER STUMT 

BOGSTAV I ET ORD

Jeg ved, der fi ndes 
stumme bogstaver

Jeg ved, der kan 
være stumt: 

H, d, g, v i ordet

Jeg kan bruge min 
viden til at slå op i 

ordbogen

JEG KENDER 
ORDKLASSEN 
 TILLÆGSORD 
(ADJEKTIVER)

Jeg kan bruge 
“at være” til at fi nde 

tillægsordet

Jeg kan sætte den 
 rette endelse på 

 tillægsordet: 
Ere/-st

Jeg kan bøje 
 tillægsordet med: 

Mere og mest

JEG VED, HVORNÅR 
DER ER DOBBELT-

KONSONANT 
I ET ORD

Jeg ved, der er 
forskel på enkelt- og 
dobbeltkonsonant

Jeg kan sige ordet 
og høre, om der er 

lang eller kort vokal: 
Huler/huller

Jeg kan sætte 
korrekt antal 

konsonanter i ordet: 
“kk” i jakke

Jeg kan bruge min 
viden til at slå op i 

ordbogen

JEG KAN BRUGE 
ORDBOGEN

Jeg kan fi nde 
det  rigtige ord i 

 ordbogen

Jeg kan fi nde ud af 
hvilken ordklasse 

ordet er: 
Sub/ver/adj

Jeg kan fi nde 
ud af, hvordan ordet 

bøjes
 

Jeg kan bruge 
det rigtige ord i 

sammenhængen 
(er det et navneord/

udsagnsord/
tillægsord?)

JEG VED, HVILKEN 
KONSONANT DER ER 

RIGTIG

Jeg ved konsonanter 
kan forveksles

Jeg ved konsonant-
forveksling kan 

gælde: 
B/p, g/k, k/g og j/g

Jeg kan bruge min 
viden til at slå op i 

ordbogenJEG KAN BRUGE 
STORE BOGSTAVER 

RIGTIGT

Jeg kan skrive med 
stort, når jeg starter 

på en tekst

Jeg kan skrive med 
stort, når jeg har sat 

punktum

Jeg kan skrive med 
stort ved stedord og 

egennavne

Jeg kan skrive med 
stort bogstav efter 

: ! og ?

JEG KAN BRUGE 
ORDKLASSERNES 

ENDELSER

Jeg kan 
ordklasserne 

navneord, 
udsagnsord og 

tillægsord

Jeg kan bøje 
navneord i tal og 

ubestemt/bestemt 

Jeg kan bøje 
udsagnsord på 

fl ere måder, tider og 
former

Jeg kan bøje 
tillægsord i fl ere 

grader

Jeg kan bruge min 
viden til at slå op i 

ordbogen, når jeg er 
i tvivl

JEG KAN HØRE 
ORDS LYDE 

RIGTIGT

Jeg kan kende 
forskel på vokaler 
og konsonanter: 

A/m

Jeg kan høre den 
rigtige forlyd i ordet: 

“Cy” i “cykel”

Jeg kan bruge 
vokaltrappen

Jeg kan slå op i 
ordbogen og fi nde 
ud af om vokalen 

skal ændres

JEG KAN BRUGE 
SVÆRERE 
ENDELSER

Jeg kan stave med 
fl ertals-r: 

Ører

Jeg kan stave med 
nutids-r: 

Kører

Jeg kan bruge den 
korrekte endelse 

ved udsagnsord og 
navneord 

(-ende/-ene)

Jeg kan stave 
endelserne sion/

tion rigtigt

Jeg kan bruge min 
viden til at slå op i 

ordbogen, når jeg er 
i tvivl

JEG KAN 
SAMMENSÆTTE 

ORD RIGTIGT

Jeg kan sætte 
navneord 

rigtigt sammen: 
Vandmand

Jeg kender 
forskellen på, 

hvornår det hedder: 
Nedenunder eller 

neden under 

Jeg kan bruge min 
viden om grammatik 
til at genneskue ords 
sammensætninger

måltrappen i stavning





FEJL HJÆLPER MIG  
TIL AT LÆRE

VELKOMMEN 
I STAVNING
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  Til at opmuntre min dreng til at søge udfordringer
(Vi forventer det bedste…)

  Til at holde min dreng fast på sine mål
(Vi giver frihed…)

  Til at støtte op om min drengs nye vaner
(7 karaktertræk gør forskellen…)

  Til at være der for min dreng undervejs
(Du vælger selv – og det forpligter…)

  Til at forvente at min dreng fastholder fokus
(Vi opfører os ordentligt…)
























