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Från stavfel till stavrätt – ny bok av Anne-Marie Körling  
 
Att stava rätt kan vara svårt, speciellt om du inte fått lära dig hur. Flerfaldigt prisbelönta läraren 
Anne-Marie Körling visar i sin nya bok Från stavfel till stavrätt – genom ord, bokstäver och 
litteratur hur lärare kan arbeta för att eleverna ska utveckla ett rikt och nyanserat språk. 
 
Oftast stavar elever mer rätt än fel. Genom att ge dem möjlighet att pröva hur ord stavas utvecklas deras 
stavning och nyfikenhet på ord. Det lägger grunden för ett rikt och nyanserat språk menar Anne-Marie 
Körling, lärare och adjunkt vid Uppsala universitet. 
 
– Vi har 10 år på oss att skapa möjligheter för eleverna att gå ut grundskolan med ett rikt och nyanserat 
språk. Låt oss ta tillvara på den tiden, säger Anne-Marie Körling, som nu skrivit boken Från stavfel till 
stavrätt – genom ord, bokstäver och litteratur. 
 
Boken beskriver hur man undervisar elever i att stava och våga skriva. Anne-Marie Körling arbetar 
elevcentrerat med stavning och utgår från elevernas egna frågor om stavning. Hon drar nytta av deras 
frågor för att ta tillvara på den undervisning som uppstår där och då, när eleverna är nyfikna, aktiva och 
villiga att lära. Lärarens nyfikenhet är nyckeln för att utveckla undervisningen. 
 
– Jag vill förstå hur eleverna tänker. Om jag bara ser felet så förstår jag inte hur eleven kom fram till det. 
Oftast finns det en logisk tanke bakom. Det leder mig vidare i undervisningen och eleven i lärandet, säger 
Anne-Marie Körling.  
 
I ett tillåtande klimat där det är naturligt att stava fel, där det varken finns sudd eller blyertspennor, menar 
Anne-Marie Körling att eleverna blir mer frimodiga, mindre ängsliga och ljudar mer, även högre upp i 
årskurserna. Något som hjälper dem att utveckla sin stavning. 

Om författaren 
Anne-Marie Körling är lärare, handledare och adjunkt vid Uppsala universitet. Hon har bland annat 
mottagit Svenska Akademiens svensklärarpris och Ingvar Lundbergpriset för sina läs- och skrivinsatser. År 
2015 utsågs hon av Kulturrådet till Sveriges läsambassadör. 
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För en bättre dag på jobbet 
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård 
och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en 
bättre dag på jobbet. 
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