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Af redaktør, Charlotte Schlichtkrull, folkeskolelærer, læsevejleder med pd. i skrift
sproglige vanskeligheder og master i positiv psykologi
En stor del af min undervisning har altid været baseret på billedbøger. Det er et
dragende medie, som på en helt særlig måde, skaber et rum, hvor alle er engagerede. I mange år havde vi i min klasse en ”Ugens billedbog”, hvor vi læste, genlæste, meddigtede og viderefortolkede sammen.
Dette magasin er et temanummer, hvis artikler kredser om billedbogen. På inspirerende vis beskriver magasinets forfattere billedbogens potentialer. Som et katalog
over udsagn og muligheder, som kan efterprøves. Som prismer for væren i verden, hvor ”tegne-fortælleren” og ”ord-fortælleren” skaber et rum, hvor barnet kan
møde sig selv og den store verden.
I dette magasin kan du både hente inspiration til specifikke billedbøger, få konkrete
undervisningsideer, mens også tips til, hvorledes vi kan dele glæden ved billedbøgernes univers med vores forældre i klasserne.
God læselyst

Forsidefoto: Charlotte Schlichtkrull.

Redaktør Skolestart

leder

Af Marianne Giannini.

Jeg håber, at vi kan se frem mod et år med knap så meget uforudsigelighed og Corona, som det foregående år.
Vores arbejde som børnehaveklasseledere byder i forvejen på megen uforudsigelighed. Vi er vant til at skifte
kurs, undervisningsform og aktivitet, når vi fornemmer, at det vi har planlagt, ikke virker optimalt. Vi har
store erfaringer med at ryste ting ud af ærmet som får
gruppen tilbage på rette spor.
Arbejdet i børnehaveklassen er så mangesidet. Vi starter skoleåret med nærmest at have to klasser. Dem der
starter i børnehaveklassen og dem der lige er startet i 1.
klasse og kommer susende og lige skal have en krammer. Midt på skoleåret indbyder vi kommende skole
startere og deres forældre på visit og de sidste måneder af skoleåret har vi så nærmest to klasser igen. Dem
der starter i forårs fritidshjem og dem der snart skal op
i 1. klasse.
I løbet af året skal vi så sørge for, at børnene får en
rigtig god og tryg skolestart. Vi skal sørge for, at forældrene får en fornemmelse af, at de mestrer, det at være
gode skolebarnsforældre, og så skal vi arbejde for at
få børnene hen imod de mål, der står i vores faghæfte.

opmærksomme på børnenes forskellige udfordringer
og forcer og spotte børn med særlige behov, så vi kan
være med til at etablere de bedste foranstaltninger for
dem i løbet af børnehaveklasseåret. Vi skal så vidt muligt sørge for, at alle børn føler sig trygge og bliver parate til at starte i 1. klasse.
Vores opgaver er mange. Vi skal passe på os og forsøge at sætte vores barre, så den passer til vores udfordringer og arbejdsbyrder. Vi skal ikke presse os selv
yderligere ved at komme til at fokusere på alt det, vi
ikke nåede, men klappe os selv på skulderen for alt det,
vi trods alt nåede.
Vi i børnehaveklasseforeningen vil arbejde for de bedste vilkår for os som faggruppe. Vi vil så vidt muligt
sørge for, at vores fagforening, Danmarks lærerforening, vil varetage vores interesser og holde et vågent
øje med vores faggruppes udfordringer. Hvilket er meget vigtigt, nu da vi ikke har en børnehaveklasseleder
siddende i hovedstyrelsen til at sikre dette fokus.

Udover, at børnene vi modtager i børnehaveklassen,
kan have en aldersspredning på 1½ år, har de også
mange forskellige forudsætninger for at starte i skole.

Jeg håber, at vi ved næste valg til hovedstyrelsen i
Danmarks lærerforening, har en kvalificeret repræsentant parat og at alle børnehaveklasseledere er klar til at
sætte deres stemmer på vedkommende. Så er vi sikret en plads og har direkte mulighed for at sætte vores
faggruppes problematikker og udfordringer på dagsordenen igen.

Vi skal finde ud af hvilke børn, vi har med at gøre –
finde den måde hvert enkelt barn lærer bedst på. Være

Marianne Giannini
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Billedbøgerne er livets salt og kerner,
og de er både for store og for små
En billedbog kan fortælle uendelig mange historier. For der opstår hele tiden nye
alders- og udviklingsbaserede indsigter i spændingsfeltet mellem tekst og tegning.

Af Steffen Larsen.

Billedbøger kan noget, som ingen andre medier kan. Hverken det skrevne
ord eller det animerede udsagn. Jeg
ved ikke lige, hvad man skal kalde
det, men det handler om, at 1 plus
1 bliver til mere end to. I hvert fald 3
– og i sjældne tilfælde også 4. Det er
den spænding, der opstår i rummet
imellem tekst og billede. Hvis der da
er en tekst. Ellers klarer billederne
det alene.

Jeg kan for eksempel ikke huske
ordene fra den billedbog, som nok
har påvirket mig allermest. Men jeg
kan huske meningen. Bogen hedder
”Hundesnoren” (1987) med tegninger af en yngre Dorte Karrebæk og
en kryptisk angivelse af, hvem der
står for teksten: ”Genfortalt af Tove
Johansen”.
Bogen slog mig med forundring. Og
det er ikke kun, fordi jeg er livslangt
hundemenneske, men det er fordi
den så simpelt tog fat om et emne,

Steffen Larsen

Steffen Larsen har skrevet om børnebøger i det hedengangne Aktuelt
og nu Politiken i snart 50 år.
Ja, du læste rigtigt! Han er 100%
autodidakt. Efter en 1. del i historie
fra Københavns Universitet droppede han ud og har siden ernæret
sig ved at undervise militærnægtere, skrive i aviser og blade samt
passet får. (steffen.larsen@pol.dk)
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vi alle bøvler med. Frihed! Frihed og
spisetider.
Her er så en hund, der er meget artig, som den selv siger. Så den behøver ikke en snor. Men denne hund
ønsker sig brændende en snor, for så
er den en rigtig hund. Inde ved siden
af bor en hund med snor og hundehus. ”Bare det var mig, der blev passet så godt på,” tænker vores hund.
Og så bliver den ulydig og så får den
snor på, og så bider den snoren over,

Først en gummisko. Så en strømpe og et ben. Og til sidst en dreng.
Sammen går de to ud i morgenen.
Det er en historie om skyld, skam og
forsoning af bibelske dimensioner.
(Noget af det værste er, når ordene
fortæller det, som billederne også fortæller. Her er Oliver Jeffers min yndlingsskurk. Hans ”Hjertet og flasken”
(2018) er skrækkelig. Så skriver han:
Her er en pige. Så tegner han en pige.
Og så fortsætter han: Hun var glad for
at gå tur ved vandet. Og så tegner han
en pige, som går tur langs stranden.
Og sådan er det hele vejen igennem.
Den kunne lige så godt have været en
manual til at lappe cykler efter.)
og så flimrer den ud over markerne
uden at komme hjem til spisetid. Tak
Tove og Dorte. Hvis jeg var børnehaveklasselærer, kunne jeg få meget ud
af ”Hundesnoren,” men den findes
nok ikke mange steder mere. Den
burde genoptrykkes!
For mig er billedbogen et katalog
over udsagn og muligheder, som kan
efterprøves. Jeg tænker, man kan lave en hel hylde med bøger, som for
eksempel kommenterer de syv dødssynder. Det er jo sådan noget med
vrede, vold og grådighed, og her
kommer de næste på min hitliste ind.
Jeg elsker ”Rævefælden” (2012) af
Lilja Scherfig og Otto Dickmeiss. Den
er lige blevet genoptrykt i bedre kvalitet. Det er nok den mest fuldendte billedbog, jeg kender til. Ordene forstyrrer heller ikke billederne. De bygger
huset sammen. Det er fortællingen
om blind vrede. Drengen har en kanin. Den bliver spist af ræven. Derfor
skal alle ræve straffes. Drengen plaffer dem ned med fars riffel, så til sidst
bliver han til en ræv. Det man sir’, det
er man selv. For sådan er det jo. Nu
sidder han i et bur i en slags forlystelsespark, og folk kommer forbi og gyser over, hvor grim han er.
Så lukker etablissementet. Og pludselig sidder der en dreng, som ligner
den oprindelige dreng, ved siden af
buret, Han stikker hånden ind og aer
ræven. Og se! Hvad kommer til syne?
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”Hr. Kronhjort og de fyldte chokolader” (2013) er også på en måde
dansk, men tegner-fortælleren er
fra Sydkorea og hedder Kim Sena.
Hun var i Bologna til bogmesse, og
her spottede et dansk forlag hendes tegninger. De købte og oversatte og udgav bogen, som så senere
er udkommet i hendes hjemland.
Historien om hr. Kronhjort er den
perfekte fortælling om grådighed.
Godt vi fik den på dansk, for når du
læser den, så indser du, at man ikke
skal skrabe til sig eller snyde sig til
rigdom. Det hjælper alligevel ikke et
kvæk.
Pigen hedder Hanna. Hun skal med
sin mor ud og besøge far, som arbejder i skoven. De sætter sig til rette i toget, og så kommer ind i kupeen hr. Kronhjort. Han har brækket
det ene gevir, og han er fulgt af en
sværm af frøer. Pigens mor bliver
mopset, men så byder hr. Kronhjort
til gengæld en æske chokolader
rundt. En bestemt slags, må de ikke tage, siger han. Det er kun for
Så nu skal vi til en billedbog, hvor
ordene og billederne slet ikke fortæller den samme historie. Eller rettere: teksten er så spinkel, at man
kan tegne lige det, man vil. Og det
er, hvad Cato Thau-Jensen gør ved
Anita Krumbachs ”Nivemaskinen”
(2017).
Den handler om vrede. Men der
står absolut intet i bogen om, at
handlingen foregår i et alpeagtigt
landskab, at de medvirkende er ulve eller en lille hare. Det er noget
tegneren finder på. Og man kan
også tænde lidt selvfedt på, at han
tydeligvis har været på Aros, mens
han lavede bogen, for han er meget
inspireret af den Villumsen udstilling, som netop hang der, og som
gjorde en del ud af malerens forhold til alpetoppe. Men man kan
også tænke: Yes!
Her bliver 1 plus 1 måske 4, for
der er så meget energi og inspiration over billederne til en papirtynd
tekst, at enhver kan se, hvordan der
ligger en verden af uendelige muligheder, når ord skal i billedform.

6
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sådan nogle som ham. Hr. Kronhjort
tager sådan et stykke, og straks begynder hans gevir at funkle af diamanter. Så kigger han distræt ud ad
vinduet, det trick har han sikkert lavet mange gange, og imens hapser
pigens mor et stykke af den chokolade, og hvad så? Vupti! Så bliver
hun til en frø.
Hvad der senere sker, skal ikke røbes
her. Men fantasien er jo ligesom kærligheden i stand til at ordne alt.
Hvis jeg var børnehaveklasselærer
ville jeg starte dagen med en af Louis
Jensens firkantede historier. Der er
1001 af dem, og de fleste kan børn
sagtens forstå. Så ville jeg måske tage nogle af Dorte Karrebæks senere
bøger. For eksempel den nylige om
”Stakkels Kanin” (2017), der har så
frygtelig travlt, at den ikke har tid til
at være barn.
Så er dagen godt i gang. Og billedbogsverdenen har også en hylde
med alvor og visdom, som er mest
for ældre øjne. Det er en tendens i
hastig udvikling. Men det må blive
en anden gang.

Litteratur

Tove Johansen (tekst) og
Dorte Karrebæk (tegninger):
Hundesnoren. Mallings.
Lilja Scherfig (tekst) og
Otto Dickmeiss (tegninger): Rævevælden. Alfa/
Jensen & Dalgaard.
Anita Krumbach (tekst) og
Cato Thau-Jensen (tegninger):
Nivemaskinen. Høst & Søn.
Kim Sena (tekst og tegninger):
Hr. Kronhjort og de fyldte chokolader. Jensen & Dalgaard.
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At findes i verden
Forfatter Tina Sakura fortæller, hvorfor hun holder af at skrive billedbøger
og illustrerede fortællinger og inviterer med på en rejse gennem processen
med at lave Bogen om Blom med Anna Jacobina Jacobsen

Af Tina Sakura, forfatter.

For mig er det at skrive magisk:
Småbitte bogstaver, sort på hvidt,
kan pludselig mærkes i andre mennesker og billeder fra bøger man
læser som barn, lægger sig ind i en
som en brik af glæde og hjem man
straks genkender, hvis man pludselig står med den samme bog i hånden tredive år efter. Bøger kan være prismer for væren i verden. Her
findes mennesker og væsener, der
træffer valg, gode, dårlige, her findes følelser og glimmer og kul. Det
hele kan man opleve uden at være
den, der falder i slugten eller bliver
ædt af dragen. Her findes fantastiske
billeder og dufte og lyde. Her findes
fantasien, der kan spire og vokse og
gøre hjertet stort og vildt og nysgerrigt. Læsning (og skrivning) spinder
tråde af lys, frem i tiden, man kan navigere efter dem.
Billedbøger er en genre, jeg holder
meget af, fordi jeg får lov at arbejde
sammen med en anden. At skabe
noget ingen af os kunne have lavet
alene. At mærke synergien: en plus
en giver tre. Tit sidder man som forfatter meget alene med arbejdet,
men når man er er to, er man også
to om at dele ansvaret og glæden og
legen. Det lyder jo næsten som et
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barn, men det er det vel på en måde
også. Et barn af papir, som vi ønsker,
må få et langt liv i hænderne og hjerterne på de børn, der møder dem.
Når jeg arbejder sammen med en illustrator, er det magisk at modtage
tegninger og opleve figurerne træde
ud i verden. Og så holder jeg meget
af at lade billederne tage over på et
tidspunkt i fortællingen. Det findes i
ret mange af mine bøger. Fordi. Når
man arbejder med meget dygtige
mennesker, er det godt at give dem
fri og lade det være åbent. Jeg tror
også, det gør noget godt for læseren. Man skal være opmærksom og
”læse” siden på en anden måde, når
der ikke er ord. Og så kan det ordløse
måske åbne for helt forskellige oplevelser i forskellige læsere.
I min søns 0. klasse havde
hans meget dejlige lærer lavet
en læselystkasse med gamle,
kasserede biblioteksbøger. Vi
lånte en med hjem. Hjemme
hos ugle hed den, den var
lige så gammel som mig, og
jeg elskede den. Små kapitler
om ugle, der undrer sig over
verden. Jeg ville ønske, jeg
havde skrevet den. Det viste sig at være af en meget
kendt amerikansk forfatter
Arthur Lobell, en klassiker.
Vi glemte hele tiden at få
bogen med tilbage til skolen. Læreren vidste godt,
jeg var blevet forelsket i
den, og da vi til sidst langt
om længe havde afleveret
den, fandt jeg den samme
eftermiddag i min søns
taske med et sødt kort,
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hvor der stod, at den nok helst ville
bo hjemme hos mig, den bog. Så jeg
gik med det frø. At skrive om et væsen der undrer sig over verden. Som
glædes. Det var det jeg vidste. Den
stemning.
En dag sagde jeg til min søn, åh jeg
vil så gerne skrive min egen uglebog, og så gik vi i gang med at tænke på dyr, der ville være gode, for
en ugle ville alligevel være for tæt
på. Vi var igennem nogle stykker,
indtil min søn foreslog en skildpadde og så sagde det pling. Det var
helt rigtigt. Og han sagde, den skulle hedde Blom. Mere pling. Nogle
gange skal man springe grublerier
over og bare gribe de ting der dukker op som gaver.

han strikker sweatre af mønstre han
selv tegner. Han bygger en hytte ud
af store, runde træstammer han selv
øksede til byggetømmer et efterår.
Det er noget med at være til stede i
det man gør. Den langsomhed tror
jeg sivede ind i historien om Blom,
som også dyrker jorden: ”Jorden er
glad og våd og sort. Blom vil plante
noget. Det er den tid på året, hvor jorden gerne vil lege”. Jeg havde brug
for at skrive en langsom bog. Derfor
tror jeg, Blom blev præcis som den
er nu. En genopdagelse af langsomheden. Af det magiske i verden. Om
at være forbundet med naturen.
Blom bliver til en spætte, til en sky,
og til en bæk: ”Bækken bobler sig af
sted. Blom bobler med, hun lukker
øjnene og lytter, hun bliver en bæk,
hun glider over sten og kilder fisk.
Men det allerbedste ved at være bæk
er at lade solen glimte igennem sig.”

Nogle dage efter gik jeg en tur ved
vandet med tegner/forfatter Anna
Jacobina Jacobsen, vi bor begge to
i Sydhavnen i København.
Jeg fortalte om skildpadden Blom
og hvordan stemningen føltes i den
bog, og Jacobina ville gerne være
med, hun fik straks lyst til at tegne
en skildpadde sagde hun. Jeg gik
hjem og skrev det første lillebitte
kapitel. Og sendte det til Jacobina.
Dagen efter fik jeg den første tegning af Blom i indbakken. Så kunne
jeg se, hvordan hun så ud jo. Jeg
skrev fluks et kapitel mere og sendte
til Jacobina.

Langt det meste af bogen skrev jeg
langt ude på landet. Her bor jeg halvdelen af tiden med min mand, Lasse.
Han dyrker jorden og sylter og henkoger det, der kommer op af den,

Men den blev også sådan som den
er, fordi stemningen fra Jacobinas
tegninger emmede ind i mig og ind
i ordene. Det er en stor gave som
forfatter at arbejde sammen med
en illustrator som Jacobina. Bogen
ville ikke være levende uden hende,

Det var også meget rart at have en
modtager til det jeg skrev. Normalt
sidder jeg jo bare og skriver til mig
selv. Og så først når jeg er færdig til
redaktøren. Jacobina sendte igen en
tegning tilbage.
På den måde fik jeg også en masse
stemning forærende. Jacobina kan
noget helt særligt. Der er en vild
dybde og en varme og en skævhed
i hendes ting, der rammer mig i hjertet. Hun kan magi. Oplev for eksempel også hendes ordløse bog Ø om
en pige der møder en havfrue, om
fantasi og ensomhed.
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det er hende, der lader skildpadden
træde ud i verden i netop den form.
Jeg ser også billeder for mit indre
blik, når jeg skriver, men det er som
om de opløses, når jeg ser Jacobinas
tegninger. Selvfølgelig har Blom snabelsko.
Når man arbejder med børn og billedbøger, kunne det være en sjov øvelse
at se hvor forskelligt en tekst arbejder i forskellige mennesker. Man kan
lade et barn skrive lidt om et væsen.
Kort om hvordan det ser ud, men
også lidt om hvad det godt kan lide i
verden og hvad det ikke kan lide. Så
kunne måske to eller tre børn tegne
deres bud på, hvordan det væsen ser
ud. Man ville stå med vidt forskellige
bud. Det er mit gæt. Omvendt kan
man også bede et barn tegne et væsen. Tegningen bliver så givet til flere efter tur (eller kopieret) og så skal
andre børn skrive lidt om det væsen.
Igen vil det være vidt forskelligt. Det
kan også understøtte børnene i en
forståelse af, at ingen kan fortælle eller tegne lige præcis som dem. Der
findes kun en af dem i hele galaksen
og derfor er det vigtigt med lige netop deres tone i verdens sang.

Tina Sakura Bestle

Tina Sakura Bestle (f. 1975) Har
skrevet børneromaner og billedbøger, for eksempel tre bøger om
Bette og Bjerg, illustreret af Hanne
Bartholin og Det der er så mægtigt at det ikke kan være i noget
brev, illustreret af Lilian Brøgger.
Bogen om Blom var nomineret til Kulturministeriets
Forfatterpris 2020. Man kan
søge kunstfonden om tilskud
til besøg af Tina og Jacobina.
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Billedbogen har kæmpestore
muligheder for dannelsen
Sammen med børnene og billedbogen kan I begive jer på en dannelsesrejse, der forbereder
de små mennesker til livet og også til de kommende gode år i folkeskolen. I denne artikel
vil jeg fortælle om, hvordan billedbogen kan bruges i børnenes dannelse og lokke jer til at
kaste jer over de gode fortællinger sammen med jeres børn. Jeg håber, at det lykkes mig.

var tydeligt, at de glædede sig. I de
små hænder krammede de hjemmegjorte gule kyllinger med lysende
røde næb.

Af Betina Falsing, Børnekoordinator
ved Ballerup Bibliotekerne.
Master i Børne- og Ungdoms
litteratur Master.
Mail: Bfal@balk.dk

Billedbogen er en helt særlig gave til
børnehaveklassen, for når den bliver
pakket ud, delt og leget med, beriger
den alle med en form for metakognition, der tager afsæt i flertydige og
litterært smukke fortællinger og giver børnene indsigt i egen virksomhed. Den ansporer til dannelse, og
det er den smukkeste gave, som vi
kan give børnene. Nu skal I høre.
”Um chilligum
oggenokkenikkenum
della hyt pyt pingelpot
ding dappe duk”
Der var engang for ikke så længe siden en børnehaveklasse, der inviterede deres bibliotekar til oplæsning.
Hun glædede sig meget, for det plejede at være hende, der læste højt
for dem. Små koncentrerede og forventningsfulde ansigter mødte hende, da hun trådte ind i klasselokalet.
De ville give hende en gave, og det

”Um chilligum, oggenokkenikkenum… (…) sang de samstemmigt og
med de små kyllinger vippende op
og ned i takt til den helt særlige rytme Marianne Iben Hansen kan skabe
med ord. Bibliotekaren græd af glæde over denne smukke gave, de små
gavegivere strålede, og læreren lænede sig tilfreds tilbage velvidende,
at hun havde gjort sit arbejde til UG
med kryds og slange.
Billedbogen og folkeskolen
På samtlige punkter understøtter billedbogen Folkeskolens formålsparagraf, og den kan fremme værdier
som alsidig udvikling, skabe rammer
for oplevelse, fordybelse og virkelyst, og forberede børnene til et demokratisk samfund. Bemærk nu, at
jeg skriver ’kan’, for fortællingen skal
overleveres på en facon, så den netop skaber grobund for de værdier.
I børnehaveklassen skal de pædagogiske indsatser bygge bro mellem
legeaktiviteter og undervisning, og
legen er det centrale element. Den
tilgang skal vi huske på, når vi arbejder med litteraturen, for litteratur er
børnekultur, og børnekultur er legekultur, og legekultur er dannelse.
Billedbogen er et særligt medie, fordi den egentlig er et mediemix. Den
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er både skriftlig og billedlig, og fordi
den kræver en oplæser, så læner den
sig op ad den mundtlige fortælling.
I dette mix ligger der en sympatisk
henvendelsesform, der taler i flere
kanaler, og derfor kan I forvente at få
de fleste med på rejsen, da også små
mennesker er forskellige. Allerede
her er I godt på vej, men dannelse
sker først, når noget forandrer sig,
og derfor er det vigtigt at tænke i litteraturaktiviteter, der sætter de gode
historier i ramme. Men hvad er gode
historier?
Valg af bøger
Gode billedbøger i dag stiller spørgsmål, og det er disse, som I skal inddrage i skoledagen. Bøger, der får os
til at reflektere enten over eget liv eller andres.
Lille frøken Pingelpot er ikke en almindelig kylling, for ud af næbbet
kommer der de mærkeligste lyde
”della hyt pyt pingelpot ding dappe
duh”. Her kan barnet enten møde
sig selv eller få en fremmederfaring.
Begge møder er vigtige for vores
dannelse. At blive set og også at se
andre uden pegende fingre.
Vi lever i et mangfoldigt samfund,
og heldigvis oplever vi, at mange
nye billedbøger indeholder forskellige repræsentationer af mennesket. I Rebecca Bach-Lauritsens
Mormor & Mormor, er det to
bedste
mødre, der elsker hinanden, og helt naturligt ved vi, at kærligheden kan have mange farver.
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I selve oplæsningen og ved snakken om forskelligheder i både Lille
Frøken Pingelpot og Mormor &
Mormor, ligger der et kostbart dannelsespotentiale.
Den vigtige æstetik
Mange betragter litteraturen med didaktiske øjne og ser på sproget som
tekniske færdigheder.
Det er ikke frugtbart for dannelsen,
hvor jeg vil slå et slag for, at I betragter litteraturen som litteraturen som

12

kunstneriske æstetiske udtryksformer og litterære oplevelser.
”Det er trist at være stille
når man har sin egen stemme
Det er trist at være fremmed
når man faktisk er derhjemme”
Hvem kan ikke genkende den følelse af hjemløshed? Den eksistentielle ensomhed er pakket ind
i æstetikkens sprog, og Charlotte
Pardis fine illustrationer understøt-
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ter trygt situationens smerte ved
Lille Frøken Pingelpots isolation i
skolegården. Det udtryk opfordrer
os til at dvæle og smage på sprog
og billede. Vi reflekterer, og vi kan
stille spørgsmål.
”Har du prøvet at være stille, selvom
du har så meget at sige?”. ”Kan du
svare med ord, eller vil du give os
svaret ved at tegne eller lege det?
Æstetikken giver plads til alle svar
og kalder på fine drøftelser.

Gå historie-amok
Legen er den vigtigste drivkraft. Lad
os lege os til forståelse og indsigt
og måske endda en anden indsigt.
Mine små gavegivere i 0. klasse legede med Lille Frøken Pingelpot. De
lavede små kyllinger, og de skabte
en forestilling, hvor alle var med.
De var pludselig alle små Frøken
Pingelpotter, og ved samstemmigheden var ingen alene. I ugerne efter
lyste små gule kyllinger op i skolegården, inddraget i lege, hvori andre
figurer optrådte. Det er metakognition, bevidstheden om egen virksomhed, og det er dannelse.
Ligesom legen er det bærende element, er også sanserne impulser, der
inviterer kroppen med. Læs historien
om Da Mumbo Jumbo blev kæmpestor, fordi han spiste tryllesvampe,
ude i skoven, eller De tre Bukke Bruse
på en bro. Her vil den stedbaserede
tilgang kalde på følelser og krop, og
historien vil således og i endnu højere grad udfylde tilhørerne, og de vil
hver især optage den, så den kalder
på deltagelse.
Tal med børnene om, hvad forskellen
på bog, film og teater er, og på den
måde bliver de mediebevidste. Se på
billederne. Siger de det samme som
teksten eller det modsatte og hvorfor? Leg med historierne, digt videre
med fjolleskrift, tegninger, lyd, skuespil, bland dem sammen og gå historieamok.
Billedbogen kan
forberede os på livet
Livet kan gøre ondt, og det skåner
ikke små mennesker. Vi skal forberede os på smerte, ligesom vi skal
kende til andres. Den gode billedbog kommer omkring livets repertoire på godt og ondt. Her er krig, tab,
ensomhed og også lykke, og det er
aspekter af livet, som små mennesker skal kende til, og som gør dem
livsduelige, hvis vel at mærke at fortællingerne er båret af æstetikkens
og legens kærlige arme. Billedbogen
er unik, da den kan give os pointer i
samspillet mellem tekst og billeder.
Det smukke værk Trylleblik, skrevet
af Ane Bjørn, tager os med på en

Bøger brugt i artiklen

forfærdelig rejse fra ruiner mod et
bedre land. Teksten viser os barnets
tro på livet som noget smukt, og ved
hendes trylleblik lyser alt op i smukke farver og tryghed midt i tab og
kulde. Hvordan kan noget så smukt
og forfærdeligt gå hånd i hånd? Tal
med børnene om det.
Billedbogen kan på legens præmisser bidrage til dannelse, som i min
optik er et grundlæggende afsæt til
deltagelse i livet med de forskellige
potentialer, vi hver især tager med
os i fællesskabet. Men naturligvis
er der sidegevinster som læselyst/
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Bjørn, Ane: Trylleblik, 2021
Hansen, Marianne Iben:
Lille Frøken Pingelpot, 2018.
Illustrator: Charlotte Pardi
Strid, Jakob Martin:
Da Mumbo Jumbo blev
kæmpestor, 2018

læsevilje, sprogstimulering og narrative kompetencer, og jeg tænker,
at den tilgang også er vigtig at have
med sig for de voksne i børnehaveklassen.
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Oplæsning i børnehaveklassen
kan styrke elevernes læseglæde
Oplæsning af gode fortællinger har en central placering i børnehaveklassen, og det er godt,
for oplæsning har stor betydning for rigtig mange vigtige områder af elevernes udvikling.

Af Kenneth Jakobsen Bøye og
Dorte Sofie Mørk Emus.

Den gode oplæsning
Oplæsning af litteratur motiverer
børns lyst til at læse. Derfor bør oplæsning af gode fortællinger være
en integreret del af den daglige un-

Kenneth Jakobsen Bøye
Dorte Sofie Mørk Emus

Kenneth Jakobsen Bøye (kjboeye@hotmail.com) har en master
i børnelitteratur og er bl.a. forfatter til Molevittens Litteraturspor.
Dorte Sofie Mørk Emus (dorte.sofie@emus.dk) er forfatter til bl.a.
Stjerneskud til Børnehaveklassen
(Dansklærerforeningens forlag),
Clios Børnehaveklasseportal
samt redaktør på Molevittens
Læsespor (Alinea).
De har begge praktisk erfaring
med arbejdet i børnehaveklassen.
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dervisning. Når du som børnehaveklasseleder formidler litteratur
ved hjælp af oplæsning, er det en
måde at styrke elevernes tekstforståelse på, og den mest direkte formidling af litteraturoplevelser er
den, der opstår, når tekster læses op.
Men oplæsningen af gode fortællinger kan meget mere end det.
Elevernes koncentrationsevne, evne
til at lytte og udvikle fantasi, deres
oplevelse af fiktion samt deres egen
læseglæde styrkes nemlig også ved
oplæsning i klassen, og har derudover stor betydning for fællesskabet,
elevernes udvikling af empati og forståelse for andre samt deres evne til
at spejle sig selv i en tekst og forholde sig til den.
Tekstens højtaler
God oplæsning vækker elevernes interesse og nysgerrighed. Som oplæser er du tekstens højtaler, der lægger stemme til dens tone, betoner
dens stemninger og giver teksten liv.
Det gør du ved at vise sanseligheden
ved hjælp af stemmeføring, betoning, rytme og kropssprog. Derfor er
det vigtigt, at du som oplæser er forberedt, kender tekstens handlingsforløb, personerne og de sproglige
nuancer.
Oplæsningens intension
Det er vigtigt at være bevidst om sin
intention med oplæsningen. Læser
du en tekst op i klassen, fordi formålet er en dialogisk oplæsning med
sproglig opmærksomhed, eller fordi
teksten skal være udgangspunkt for
en klassesamtale, hvor formålet er at
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styrke engagementet og fællesskabet i klassen? Eller skal oplæsningen
være ren underholdning til madpakkespisningen?
Med en klar intention kan du påvirke, hvad der sker med oplæsningen i
klasserummet, og dermed hvad eleverne skal have ud af oplæsningen.
En gang imellem er det selvfølgelig
helt okay ”bare” at læse op uden at
gøre sig for mange tanker om, hvordan der skal arbejdes med fortællingen efterfølgende. En umiddelbar
oplevelse af en tekst uden at tale om
den før, under og efter oplæsningen
har fordele og mange kvaliteter. Det
skaber rum til eftertanke, fabulering
og at eleverne giver sig hen til oplevelsen og de stemninger og følelser,
som teksten giver. Modsat kan en
mere struktureret oplæsning af en
bog give andre oplevelser og inddrage eleverne på en anden måde.
Tydelige rammer
Oplæsning skal organiseres og rammerne skal være tydelige. Måske
skal eleverne ikke sidde på de samme pladser som under den øvrige
klasseundervisning. Måske skal der
være et oplæsningshjørne i klassen.
Nogle elever kan lide at tegne, mens
de lytter, mens andre lytter bedst
uden at gøre andet end at lytte. Det
vigtigste er, at eleverne ved, hvad de
skal, og hvor de skal sidde.
Der skal helst læses op hver dag og
det er vigtigt at skelne mellem oplæsning og hyggelæsning, da det
er forskellige typer litteratur, der

Foto: Charlotte Schlichtkrull.

egner sig til de forskellige situationer. Hyggelæsning skal gerne være
korte tekster, der kan afsluttes hver
dag, mens en længere oplæsningsbog bedst egner sig til en situation,
hvor det er selve oplæsningen, der
er i fokus – dvs. ikke mens eleverne
fx spiser madpakker.
Billedbøger i undervisningen
Når billedbøger bliver brugt som oplæsningsbøger, skal eleverne kunne
følge med i billederne undervejs. Det
kan være en udfordring med mange
elever og kun én bog, men kan dog
løses hvis der er et smartboard i klassen, hvor en digital udgave af billedbogen kan vises, mens du læses op.
Det vil dog stadig være en god ide
at have et fysisk eksemplar af bogen
i klassen, så eleverne får mulighed
for at opleve bogens materialitet:
forside, bagside, siderne man skal
bladre i for at få fremdrift i handling
osv. Billedbogen skal nemlig også
sanses, og i en verden, hvor digitale
devices fylder utrolig meget i børns
liv, er det for mange en fornøjelse at
opleve, at en historie har en ende –
slut – prut – finale. Det kan være næsten magisk.
Mange elever vil gerne høre den
samme fortælling flere gange og
det er der flere fordele ved. Når en
tekst læses op gentagne gange, bidrager gentagelsen nemlig til forståelsen af teksten. Meget peger i
retning af, at oplæsning af litteratur
kan bidrage til at øge og understøtte børns empati og forståelse for
andre. Da kompetenceområdet En

gagement og fællesskab er centralt
i børnehaveklassen, er det oplagt
netop at give oplæsning af litteratur meget plads i undervisningen
og dagligdagen i klassen, da man
slår flere fluer med et smæk indenfor flere af børnehaveklassens
kompetenceområder: sproglig opmærksomhed, viden om fortællinger, styrkelse af fantasi og indlevelsesevne og forståelse for verden og
mennesker omkring én.
Gode råd om oplæsning
• Læs kun tekster op i klassen, som
du selv holder af eller kan mærke,
for hvis ikke du selv holder af en
fortælling, kan du ikke formidle
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•

•

•

•

den på en inspirerende og engagerende måde.
Forbered din oplæsning. Læs aldrig en bog op, du ikke selv har
læst. Du er tekstens ”højtaler” og
formidler med krop og stemme.
Giv eleverne klare og tydelige
rammer for oplæsningen. Lad eleverne vide, hvor og hvordan de
skal sidde, og hvornår og hvordan
de må bryde ind.
Lad eleverne komme til orde om
det, de oplever, når de har hørt historien.
Lad eleverne lytte til hinanden og
kommentere og dele hinandens
oplevelser.
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Få flere fede fælles læseoplevelser
med e-billedbøger fra CFU
Synes du, det er vigtigt, at børn får læst mange billedbøger? Hvis flere af de bedste billedbøger
var lettere at få fat i, og alle i klassen kunne se med i bogen, mens du læste den højt, ville du
så få læst flere af dem højt for dine elever? Hvis ja, så er CFUs digitale billedbøger vejen frem.

tegninger, eller hvad med Garmanns
gade uden Stian Holes vidunderlige
collager! Nej det duer ikke… billederne må med

😊

Af Trine Ferdinand, danskkonsulent
CFU KP, dansklærer på Skorpe
skolen, læremiddelforfatter.

Som børnehaveklasseleder ved du
det godt – børn udvikler sig sprogligt, personligt og kulturelt af at få
læst gode billedbøger højt. Det giver
eleverne nye oplevelser med sproget
og mulighed for fælles samtaler om
fortællingerne. Og ikke mindst – de
lærer den fantastiske gode nordiske
børnelitteratur at kende – og det giver kulturel ballast på den lange bane.
Der er også andre fordele ved at
læse billedbøger sammen i børnehaveklassen. Højtlæsning giver børnene læselyst, styrker deres koncentrationsevne og læsefærdigheder.
Desuden er det jo bare superhyggeligt at læse sammen

😊

I de bedste billedbøger formidler billederne i lige så høj grad fortællingen,
som den skrevne tekst. Billederne
kan ikke undværes, hvis man skal have det hele med. Det gælder i særlig
grad de forfattere, som også selv illustrerer deres bøger. Forstil dig Lille
Frø uden Jacob Martin Strids skønne
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Men hvordan kan man så læse en
billedbog højt for en hel klasse på
28 elever, hvor alle også kan se billederne? Ja det er et reelt praktisk
problem, mange kender til, og som
måske afholder nogen fra at læse så
mange billedbøger i klassen.
Det er her e-billedbogen er genial, da
den jo kan blæse op på storskærm,

og så kan alle pludselig tydeligt se
både tekst og billeder, mens den læses højt. En ekstra bonus er, at eleverne samtidig kan følge med i teksten, hvilket støtter op om den begyndende læseindlæring.
Man kan også låne e-billedbogen til
hver elev, så de selv kan se den på en
tablet eller en computer.
Det giver mulighed for at eleverne
kan se med på egne skærme under
højtlæsningen. Men de kan også
genlæse bogen med deres forældre derhjemme, hvilket mange børn

Fakta

Gratis og ubegrænset lån af e-bøger på mitcfu.dk
På mitcfu.dk kan du som lærer i Danmark gratis låne e-bøger til brug i din
undervisning. Der er ubegrænset antal til udlån, så du kan altid få fat i
dem. Du logger blot ind med dit UNI-login.
Hvis du kun skal bruge et eksemplar, kan du nøjes med
at vælge Book nu til gennemsyn på posten. Så kan hele
klassen se e-billedbogen på storskærm sammen, mens
du læser den højt.
Hvis læreren har booket e-bogen til alle sine elever, finder de den under
Mine materialer på mitcfu.dk. E-bogen kan læses enten i ebogslæseren
på nettet eller i appen ebogCFU. Børnene logger ind med deres unilogin.
Du finder alle e-bøger til indskolingen her: http://mitCFU.dk/lnkypka
Du kan se korte videoguides, om hvordan du låner e-bøger her:
https://wiki.mitcfu.dk/e-boeger/
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Den gode oplæsning

Som børnehaveklasseleder ved
du det godt – børn udvikler sig
sprogligt, personligt og kulturelt af
at få læst gode billedbøger højt.
Det giver eleverne nye oplevelser
med sproget og mulighed for fælles samtaler om fortællingerne.
Og ikke mindst – de lærer den
fantastiske gode nordiske børnelitteratur at kende – og det giver
kulturel ballast på den lange bane.

elsker. Det involverer forældrene i
deres barns læring og giver dem
samtidig viden om de mange nye
gode børnebøger.
Ordbogen i e-bogslæseren
Hvis der er ord i billedbogen, hvis
betydning med fordel kan slås op
i en ordbog, er det oplagt at bruge
den integrerede ordbog i ebogslæseren.
Eleverne udvider derved både deres
kendskab til ord og ordbogens funktion.

0. kl. får her læst Axel elsker biler højt, mens de kan følge med i billeder og
tekst på storskærmen. Rikke Winter,børnehaveklasselederen, er glad for
e-billedbøger, da hun så får læst flere højt for klassen.

tids Halfdan Rasmussen – Danmarks
ukronede rim-dronning. Hendes sjove, tankevækkende og rørende rimfortællinger fanger både børn og
voksne. Bogen rummer hele 5 billedbøger: Fikkedik & Falderina, De bandeglade Badutter, Axel elsker biler,
Palle P og perlen og Mirakelkuren.

Her inviterer Marianne Iben Hansen
eleverne til at gå på opdagelse i og
improvisere med sproget.
Læs mere og lån:
https://mitcfu.dk/CFUEBOG1121803

I det tilhørende undervisningsforløb
´Rim, remser og leg med sproget’,
kan du få Marianne Iben Hansen
med som gæstelærer via de fine videoer med hende.

Eksempler på nogle af de mange
skønne e-billedbøger til børnehaveklassen, som du kan låne på mitcfu.dk
Lille frø
af Jakob Martin Strid (2005)
Lille Frø er en fabelagtig børnebog,
som kandiderer til at blive en klassiker. I fortællingen falder Lille Frø
bogstavelig talt ned gennem taget

Fem rappe rimfortællinger
af Marianne Iben Hansen (2020)
Lad dine elever opleve nogle af
Marianne Iben Hansens bedste rimfortællinger. Hun er blevet kaldt vor
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duceres. Den kan også sagtens læses højt, selvom eleverne har lært
bogstaverne, måske som en slags
sjov repetition.
Det hele begynder med A i en historie, hvor Vitello er lige ved at begynde i skolen, men giver op, da han
skal lære alfabetet med de mange
bogstaver.

Man kan slå ords nøjagtige betydning op i den integrerede ordbog, mens
man læser sammen. Her er det ordet meteor i Lille Frø, som er slået op, hvor
man får en præcis ordforklaring. Screenshot fra Lille Frø i e-bogslæseren.

hos familien Frø, hvor han bliver
en del af familien. Men han er meget slem! – så til sidst rejser Lille Frø
ud i verden, fordi han tror, at familien ikke kan lide ham mere. Lille Frø
bliver heldigvis fundet af sin familie
igen og ender som berømt kunstner.
Budskabet er, at vi må være tolerante
og rummelige overfor alle – også de
slemme og uartige. De kan umiddelbart virke provokerende og ’forkerte’,
men de giver også et anderledes syn
på verden, som vi har brug for.
Læs mere og lån:
https://mitcfu.dk/CFUEBOG1100754

Ting der bliver væk
af Kim Fupz Aakeson og
Stian Hole (2021)
Kim Fupz og Stian Hole – bedre
match skal man da lede længe efter
indenfor børnelitteraturen!
Ting kan blive væk, men det kan
mennesker også. Jeg-fortællerens
bedste ven er flyttet til Australien, og
savnet sætter tanker i gang om det
at miste.
Smuk og filosofisk billedbog, der giver masser af stof til eftertanke og
samtaler om venskab, at miste noget, hvordan man kommer videre
og får nye venner. De skønne billeder formidler fortællingen på lige fod
med teksten.
Læs mere og lån:
https://mitcfu.dk/CFUEBOG1121043
Vitello – 28 historier fra A til Å
af Kim Fupz Aakeson(2017)
28 historier om Vitello – én for hvert
bogstav i alfabetet.
En gave til børnehaveklasselederen,
som jo introducerer bogstaverne for
eleverne.
Det er oplagt at læse historierne
højt, mens den vises på storskærm,
efterhånden som bogstaverne intro
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Elis verdensrum
af Lone Elmstedt Bild (2017)
Drengen Eli er 6 år og tænker meget
over tiden. Den føles lang når man
savner nogen og kort andre gange.
Hans far er sømand og afsted på en
lang tur.
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Bogen Elis verdensrum er en sand
lille perle i forhold til filosofiske samtaler med elever i børnehaveklassen.
Drengen Elis tanker om tid og rum
giver næring til elevernes egen undren og eftertanke.
Vejledning og overlay til e-billedbogen rummer opgaver til de filosofiske samtaler med eleverne over
TID, RUM og Elis TANKER, samt en
kreativ ud-af-værket-opgave, hvor
eleverne skaber deres egne verdensrum fx i LEGO eller med billeder.
Læs mere og lån e-billedbogen:
https://mitcfu.dk/CFUEBOG1113893

Kom godt
fra start
med Vitello
i 0. klasse

Kom og Læs og Kom og Regn er to nyheder til børnehaveklassen
tilpasset en ny generation, der møder i skole med stadigt mere
blandede forudsætninger og tårnhøje forventninger til skoledagen.
Kom og Læs bygger på den nyeste læseforskning og lægger op til en
legende og varieret undervisning, hvor eleverne både læser og skriver
fra start. Kom og Regn er fyldt med sjove Vitello-historier, der sætter
scenen for elevernes arbejde med matematiske problemstillinger.
Tilsammen giver det dig alt, hvad I har brug for til den tidlige læsning
og matematik.
Læs mere på komoglæs.gyldendal.dk og komogregn.gyldendal.dk

Gyldendal Grundskole
@gyldendal_grundskole

Den meget MEGET gode
litteraturundervisning
Billedbøger i undervisningen har mange vigtige facetter og komponenter,
som på forskellig vis udvikler elevernes danskfaglige kompetencer.
Billedbøgerne i fællesskab med dialogisk læsning og med en sansemæssige litteratur
undervisning er med til at kickstarte børns læselyst og lægger op til et litterært fællesskab.

Af Ulla-Maria Michaelsen og
Dorthe Rise, lærere i Holbæk
kommune og forfattere til
”Læselyst” og medforfattere til
”Grib litteraturen.”

med eleverne i mødet med billedbøgerne.
Det vigtigste i dialogisk læsning er,
at du selv læser bogen igennem,
inden du læser den for eleverne.
Læs, snak og stil spørgsmål og lad
eleverne blive medfortællere undervejs i oplæsningen af bogen anden
og tredje gang. Når ordene bringes
i spil og bliver gentaget, bliver de
også en aktiv del af elevernes eget
ordforråd.
Det meget meget farlige monster
Rebecca Bach-Lauritsens og illustrator Charlotte Pardis billedbog om
Det meget meget farlige monster er

Kreativ litteraturundervisning
“Grib litteraturen” udkom i sommeren 2020 fra Gyldendal og indeholder 50 litteraturdidaktiske greb til en
meningsfuld litteraturundervisning.
Bogen præsenterer fem faser i undervisningen, som på hver deres
måde klæder eleverne på til at indgå
i en litteraturundervisning og et fællesskab, der tager udgangspunkt i
en sansemæssig og samtalebaseret
tilgang til litteraturundervisningen,
hvor litteraturen bliver vedkommende, oplevelsesorienteret, nær og relevant for eleverne.
Eleverne skal i dialog med
litteraturen, sig selv og hinanden
Dialogisk læsning anvendes for at
øge elevernes ordforråd og narrative
kompetencer. Oplæsning og samtale om fortællingen skabes sammen
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en billedbog om monsteret, der gerne vil være meget meget farlig, men
slet ikke er det.
Drengen er ikke bange for den, også
selvom monstret viser sine meget
skarpe klør og onde øjne.
Drengen ender i monstrets mave og
opdager, at monstret har et meget
nydeligt og pænt indre.
Drengen roder lidt rundt i monstrets
mave, der godt kan mærke forskel på
før og efter. Der er sket noget inde i
ham.
Billedbogen lægger op til at arbejde
med tematikker som venskab, modsætninger og følelser.

Tegnet af elever i 0.D på Jyderup skole. Billede af Bente H. Andersen børnehaveklasseleder.

Hvad er et monster?
Inden eleverne møder billedbogen,
og den læses op første gang, skal de
klædes på til at møde og forstå teksten. De skal arbejde med udvalgte
ord fra teksten, som fx. Monster, ondskab, hyggelig, rodet, farlig, kontakt,
ondskab, smadder, slim og bange.
Snak med eleverne om ordene, og
hvad de betyder.
Et monster kan se ud på mange forskellige måder. Lad eleverne tegne et
monster, som de forestiller sig, at det
ser ud.
Læs nu bogen op for eleverne uden
afbrydelser.
Snak derefter fx. med eleverne om,
hvad de første lagde mærke til, hvad
billedbogen handler om, og hvorfor
monstret har behov for at være farlig?
Sproget i bevægelse
Skal eleverne have en større erkendelse og forståelse for litteraturen, er
det en god ide at tilføre litteraturarbejdet en mere sanselig og bevægelig tilgang. Det kan gøres på flere
forskellige måder.

I forbindelse med Det meget meget
farlige monster vil det være oplagt
at lege “monsterleg”. I “monsterleg”
stiller eleverne stiller sig i en rundkreds. Elev A starter med at være
monster, siger navnet på en kammerat og går som et monster hen mod
elev B. Inden elev A når hen til elev B,
skal elev B nå at sige et nyt navn på
en kammerat, som elev B begynder
at gå hen imod.
Elev A stiller sig nu på elev B´s plads.
Sådan skiftes eleverne hele tiden til
at være monster og gå med monsterarme og -skridt mod en kammerat i
rundkredsen.
Legen kan udvides til at eleverne
ikke siger navnet på den kammerat,
de går hen imod, men i stedet skal få
øjenkontakt, og derved skifter plads.
Fokus på sproget og handlingen
Under dialogisk læsning er arbejdet
med ordene en vigtig del, da vi skal
fremme elevernes ordforråd og viden om ord.
Derfor skal der, mens billedbogen
læses anden gang, stoppes op ved
de ord, som er udvalgt og som ele-
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verne har arbejdet med tidligere.
Repeter for eleverne, hvad ordene
betyder.
Under anden læsning er der særligt
fokus på, at billedbogens illustrationer bringes i spil. Løbende gennem
fortællingen bliver vi særligt gennem illustrationerne, præsentereret
for mange af de følelser, som monsteret gennemlever. Snak med eleverne om, hvordan de lægger mærke til monsterets forskellige følelser.
Ordmosaik
Billedbogen indeholder mange modsætningsfyldte ord som mørke/lyse,
orden/uorden, glad/bange ven/uven
og god/ond. Elevernes erkendelse
og forståelse af ord skal omsættes
til andre medier, så de får ‘ordene i
hænderne’.
Et af billedbogens temaer er venskab. Udlever to stykker papir til eleven og lad dem på det ene stykke
papir tegne en tegning, der viser en
god ven.
På det andet stykke papir tegnes en
tegning, der viser en uven (dårlig
ven). Grupper tegningerne efter tema
og hæng dem op som ordmosaik.
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forventningsglæde, der gør dem klar
til at møde teksten.
Sprogtilegnelse og styrkelse af elevernes ordforråd er et bærende element i enhver litteraturundervisning.
Udvælg enkelte ord fra teksten som
præsenteres for eleverne. Snak om
ordene fælles i klassen og lad dem
tegne eller skrive om ordet. Brug
ordene, som eleverne har lært flere
gange. De skal høre, smage og bruge
ordene så mange gange som muligt.
Bogen præsenteres for eleverne. For
siden og bagsiden kan inddrages som
det første. Snak og spørg ind til bogens handling og hvad eleverne kommer til at tænke på, når de ser bogen.

Tegnet af elever i 0.D på Jyderup skole. Billede af Bente H. Andersen børnehaveklasseleder.
En god ven
Læs bogen tredje for eleverne og
snak om;

nysgerrige, forventningsfulde og åbner op for følelser, som litteraturen
vækker i dem.

• Hvad en god ven?
• Hvad en god ven gør?
• Hvornår de har været en god ven?

At inddrage sansemæssige tilgange
til litteraturen skal gerne være en naturlig del af litteraturundervisningen
og udgøre en rød tråd gennem hele
deres skolegang.

Lad eleverne gå på opdagelse i teksten ved at lade dem udpege steder,
hvor de får øje på venskab.
Brug snakken med eleverne til at lade eleverne tegne en tegneserie med
tre felter, der beretter om engang,
hvor de har været en god ven overfor en kammerat.
Giv tegneserien titlen En god ven…
Din litteraturundervisning
Glæden og nysgerrigheden ved litteraturen skabes allerede i indskolingen, hvor eleverne møder en litteraturundervisningen, der gør dem
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Billedsiden er en vigtig del af undervisningen. I ordknappe billedbøger, som Det meget meget farlige
monster er store dele af fortællingen fortalt gennem illustrationer,
der bærer en betydelig del af billedbogens handling og tema. Eleverne
kan arbejde med at sætte egne ord
på deres oplevelser af illustrationers
udtryk og dermed øve sig i at tolke
billedbogen ud fra egne følelser og
erfaringer.
Lad litteraturen sætte spor i eleverne
med en litteraturundervisning, der
skaber fordybelse og forståelse. De
skal opleve undervisningen som naturlig, engagerende, sjov og MEGET
MEGET mere motiverende.

5 gode Litteratur
anbefalinger til 0.kl.

Inden eleverne møder teksten, sættes en stemning og en nysgerrighed
begynder at blomstre i eleverne.
Inddrag elevernes sanser gennem
noget spiseligt, et stykke musik, nogle fysiske genstande, som de kan se
og mærke. Tag eleverne med på tur,
gå et sted hen, hvor fortællingen udspiller sig.

Lille frøken Pingelpot
af Marianne Iben Hansen.

Skal I læse en uhyggelig bog, så
kan I gå ned i skolens kælder, er det
en bog, der foregår i naturen, kan I
gå en tur i skoven. Dette skaber en

Da Boris fik gæslinger
af Ryan T. Higgins.
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Axel elsker biler
af Marianne Iben Hansen.
Stormhvalen af Benji Davies.
Jeg har jo sagt, at jeg kan
lide dig af Benji Davies.

Forældrene skal holde
fast i højtlæsningen
Højtlæsning og læsetræning er to forskellige ting. I mange familier afløses højtlæsningen
ofte af begynderlæserens læsetræning. Men hvorfor egentlig? Kan vi fra skolens side
hjælpe forældrene på vej, så de fortsat holder fast i højtlæsningen af billedbøger
derhjemme? Denne artikel handler om højtlæsning, og kommer med ideer til, hvordan
forældrene kan hjælpes på vej med den hjemlige højtlæsning i barnets indskolings år.

minutters læsetræning hver dag. I
den række af ting der skal gøres og
nås, kan højtlæsningen ofte træde
i baggrunden, og er børnenes selvstændige læsning ikke også det vigtigste? Den læsekode knækker jo ikke
sig selv.
Af Josefine Piihl, dansklærer i indskolingen, Master i Børns Litteratur
og Medier samt formidler af børnelitteratur på Mit Bogskab/@mitbogskab.
Mail: josefine@mitbogskab.dk
Instagram og Facebook:
@mitbogskab

Langt de fleste professionelle i indskolingsverden vil kunne nikke til, at
vi ofte kan kende de elever, der har
fået læst højt hjemme. Sætter man
det på spidsen, kan man sige, at vi
ikke er interesseret i, om vores elever
kommer fra et hjem med klaver, men
det er ganske ofte et godt udgangspunkt, hvis der er en bogreol. Mange
børn oplever heldigvis at få læst højt
hjemme fra de er små – men ganske
mange oplever også, at ved skoleog læsestart, så overtager børnenes
egen læsning i høj grad højtlæsningen.

Jeg tror egentlig, man skal lede længe efter forældre, der ikke godt ved,
at det er en god idé at læse højt for
det lille førskolebarn: Højtlæsning
gør ikke alene barnet fortrolig med
bogmediet, det øger også barnets
ordforråd ved at introducere nye ord
og begreber. Højtlæsning giver med
andre ord barnet et mere nuanceret
sprog. Samtidig giver fortællingen
mulighed for at barnet kan spejle
egne oplevelser i fortællingens karakterer. Det kan være de helt nære
hverdagsfortællinger, det lille barn
har mødt i Totte/Lotte universet til
børn, der lever ganske andre liv i andre sammenhænge eller i fantastiske universer. Højtlæsningen giver
barnet (og den voksne) mulighed
for at danne egne billeder og forestillinger, og samtidig giver det muligheder for at tale med barnet om
det læste. Højtlæsningen er med til
at udvikle barnets empatiske forståelse.

I en travl børnefamilie skal man nå
mange ting; der er både Aula, madpakker, idrætstasker, penalhus, legeaftaler, og så er der også de der 20

Alt dette ved langt de fleste forældre,
men på trods af denne viden, er der
mange, der slipper højtlæsningen,
når barnet selv begynder at lære at
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læse. Men hvorfor egentlig? Det er
jo ikke sådan, at alle højtlæsningens
gode følge egenskaber forsvinder
den august barnet starter i skole.
Måske skal vi som fagfolk blive bedre til at tale om højtlæsningen, helt
i samme grad som vi taler om den
selvstændige læsning. Der skal læsetrænes hjemme, men der skal samtidigt også holdes fast i højtlæsningen.

Gode råd til forældre
om højtlæsningen

•

Lad barnet være med til at vælge
bogen, og husk at introducere
forskellig slags litteratur og forskellige genrer.

•

Sæt jer tæt sammen, så dit barn
kan kigge med i bogen og se de
ord, du læser.

•

Snak om handlingen i bogen.

•

Forklar de ord, barnet ikke kender.

•

Lad det blive en rar og rolig
læsestund.
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Organisering af højtlæsningen
Hvis højtlæsningen skal prioriteres
og huskes på hjemme, skal den italesættes og på skemaet. Hvis ikke helt
bogstaveligt, så eksempelvis i form
af Månedens bog eller aktiviteten En
bog jeg kan lide.
Månedens bog
Forud for udvælgelsen af Månedens
bog kan det være en god idé at kontakte det lokale bibliotek. Ganske
mange udvælger billedbogstitler,
som de indkøber i ekstra mange eksemplarer.
Det er ikke sikkert, at man vil lade
bibliotekets udvælgelse diktere ens
egen udvælgelse, men det kan være
en hjælp og en inspiration, og samtidig sikrer man sig, at bogen er til
at skaffe.
Ved månedens start introduceres
månedens bog. I klassen vises bo-
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gens forside, og børnene kan komme
med deres bud på, hvad den handler
om. Man kan altid pirre klassens nysgerrighed:
”Da jeg læste den her bog, fik jeg
verdens største chok. Hvis I vil finde
ud af, hvad det handler om, så må I
læse den derhjemme.”
”Da jeg læste den her bog, grinte jeg
så meget, at jeg ikke kunne falde i
søvn, da jeg skulle i seng. Hvis I vil
vide, hvad det handler om, så må I
læse den derhjemme.”
Samme dag bogen præsenteres i
klassen får forældrene i et opslag på
Aula eller i ugebrevet bogen præsenteret.
Sidst på måneden læses bogen højt
i klassen, således at alle oplever den
fælles højtlæsning.
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En bog jeg kan lide
Hver måned skal fire-fem elever hver
især præsentere en billedbog, som
de har fået læst højt hjemme, og
som de godt kan lide.
Den dag man skal præsentere bogen, skal bogen med i skole, hvis det
ikke er en mulighed, sendes titel og
forfatter til læreren inden, så bogen
kan vises på klassens smartboard.
Børnene skal øve sig i at fortælle kort
om bogen:
• Fortæl hvad bogen hedder.
• Fortæl hvem der har skrevet bogen.
• Fortæl hvad du synes var sjovt/
overraskende/uhyggeligt.
• Vis den tegning du bedst kan lide i
bogen.

Læreren tager et billede af den elev,
der fortæller, og lægger det som et
opslag på Aula eller i ugebrevet, så
forældrene kan se, hvilken bog, der
er blevet præsenteret, og samtidig
kan det give anledning til en snak
hjemme om bogen skal reserveres
på det lokale bibliotek.
Med Månedens Bog og En bog jeg
kan lide, sætter man som fagperson højtlæsningen på skemaet.
Forældrene inspireres med den ene
aktivitet og forpligtes med den anden.
God højtlæsnings-læselyst!

Inspiration til
månedens bog

Mormor & Mormor af Rebecca
Bach-Lauritsen og Charlotte
Pardi (Høst & Søn 2020)
Det meget meget MEGET farlige
monster af Rebecca BachLauritsen og Charlotte Pardi
(Høst & Søn 2020)
LilleStor af Karen Vad Bruun og Gry
Sveistrup (Jensen & Dalgaard 2020)
Milles Malebog af Louis Jensen og
Lilian Brøgger (Gyldendal 2020)
Monsterbange af Betina
Birkjær og Zarah Juul
(Jensen & Dalgaard 2021)
Donna finder hjem af Merete
Pryds Helle og Charlotte
Pardi (Carlsen 2021)
Prinsessen der blev bogstavbims
af Maria Rørbæk og Mikkel
Straarup Møller (Gyldendal 2021)
Den er fin, appelsin af
Marianne Iben Hansen og
Zarah Juul (Gyldendal 2021)
Serien om Ruth-Viola med bindestreg af Gitte Løkkegaard og
Lars Samsøe (Alinea 2020)
Serien En lille – der omhandler
kendte personer fra Danmark
(Grønningen 1 2020 & 2021)
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Brug børnehaveklasens
læringskonsulent
Du kan bruge læringskonsulenten til at få vejledning, inspiration
og ny viden om for eksempel pædagogik, didaktik eller lovstof om
børnehaveklassen og overgangen fra dagtilbud til skole.

inspiration til undervisningsaktiviteter, praksiseksempler og redskaber
formidlet i tekst, lyd og levende billeder, samt regler og rammer, viden
og forskning.

Af Anja Bøhnke er Børne- og
Undervisningsministeriets læringskonsulent.

Anjas står klar til at understøtte børnehaveklasseledere, skoleledelser,
forvaltningsmedarbejdere, pædago
ger og lærere i jeres arbejde med
at gøre det let at give god undervisning.

Du kan bruge læringskonsulenten
til at få vejledning, inspiration og ny
viden om for eksempel pædagogik,
didaktik eller lovstof om børnehaveklassen og overgangen fra dagtilbud
til skole. Anja deler også gerne sit
kendskab til sprogvurderingen i børnehaveklassen, samt understøtter og
rådgive skoler om generel skoleudvikling i forhold til blandt andet pædagogisk ledelse, dataunderstøttet
skoleudvikling, organisering, teamsamarbejde og anvendelse af ressourcepersoner.
Anja er med til at udvikle Børne- og
Undervisningsministeriets digitale
læringsportal om børnehaveklassen,
som du kan finde på emu.dk. Her kan
du som børnehaveklasseleder finde
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På emu.dk's side om børnehaveklassen kan du også finde artikler om
sprogfærdigheder, matematisk opmærksomhed,
børnefællesskaber
samt legens vigtighed mm. Der er
også inspirationsartikler på vej om
sprogdata, forårs-SFO, teknologiforståelse i børnehaveklassen samt
praksiseksempler på hvordan I kan
arbejde med kompetenceområdet
naturfaglige fænomener.
Som læringskonsulent er Anja
Bøhnke især optaget af, at vi i børnehaveklassen kommer rundt om
hele barnet og dermed understøtter
udvikling og trivsel på bedste måde.
I Anjas arbejde i forårs-SFO og børnehaveklassen ser hun vigtigheden i
at skabe sammenhæng mellem børnehave og børnemiljøer. Hun ser det
som afgørende, at barnet oplever
tryghed i overgangen fra børnehave
til skole, og at barnets tryghed skabes i et tæt samarbejde mellem børnehave, skole og forældre, så vi sammen sikre den bedste skolestart.
Anja brænder også for at udvikle
stærke fællesskaber, ikke kun for
børnene, men også for skolerne og
deres medarbejdere. For Anja er det
at udrette noget sammen og bruge
hinandens kompetencer, støtte og
hjælp, når der er behov og at se an-
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dre lykkes, er det kit, der kan udvikle
en personalegruppe.
Udover at være læringskonsulent er
Anja Bøhnke lærer og vejleder på
Spurvelundskolen i Odense. På skolen har Anja været børnehaveklasseleder af flere omgange. Hun er også
læsevejleder, og har her haft et særligt fokus på kommende skolebørns
sprogtilegnelse, samt sprogpædagogik.
Anja har desuden bred erfaring også
fra specialområdet, hvor hun har arbejdet med elever med socioemotionelle vanskeligheder, samt udviklet
og implementeret aktionslæring, coteaching og professionelle læringsfællesskaber, hvor data har været et
stort omdrejningspunkt.
Du kan altid kontakte Anja via emurespons.dk, som er Børne- og Under
visningsministeriets faglige vejledningsforum. Det betyder, at du som
børnehaveklasseleder kan få direkte
adgang til børnehaveklassens side,
og få vejledning, inspiration og svarpå konkrete spørgsmål eller udfordringer i dit arbejde fra læringskonsulenten.
Brug dit uni-login til at komme ind på
emu-repons. Du kan skrive alle dage
og får svar torsdag og fredag.

Foto: Charlotte Schlichtkrull.
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Skolestartskonferencen 2021
Opsamling fra konferencens workshops og oplæg
Workshop 1
Forældresamarbejde
Ved Marianne Helleskov
”Alle børn og voksne skal trives og
være den bedste udgave af sig selv”.
Fællesskabet består af det, vi lægger
i det.
Vi skal have forældrene til at tage ansvar, ikke kun for sit eget barn, men
for hele klassens elever.
Fremme ansvarsfølelsen.
Børn i trivsel har ikke brug for at behandle andre dårligt – når der er mere
ro på, har de lettere ved at håndtere
en udfordring.
Forældrene har brug for at blive klædt
på – forældrene ønsker information.
Vi skal have fokus på samarbejdet
mellem forældre, dagtilbud og skole.
Video ”5 råd for at slippe for at skældud” Call me. https://www.youtube.
com/watch?v=qUnAPaKTaIo
Dorthe B. Clausen
Workshop 2
Læring i Uderummet
Ved Charlotte Åsell og Julie Ulrik
Jeg var på workshop tirsdag formiddag. Det var med stor forventning til
ny læring, hvor fokus er uderummet
og udeskole.

Charlotte og Julie præsenterer sig
selv og DGI konceptet med UDEskole.
De fortæller, at skoler kan blive certificerede og dermed klædt på til at
etablere en velfungerende UDEskole,
hvor bevægelse, udendørsaktiviteter
og samspil med lokal- og nærmiljøet
bliver en integreret del af elevernes
hverdag.
Vi fik lov til at prøve nogle af ideerne på egen krop. Inde-Ude-Inde. Vi
begynder i klassen og får aktiviteten
præsenteret. Derefter går vi ud og laver aktiviteten og til sidst samles der
op tilbage i klassen.
Første aktivitet vi prøvede var Rebet.
Vi samles om et reb, der er bundet
sammen. Den der har knuden, har ordet. Vi tjekker ind.
• Hvordan har jeg det. Vejrudsigt:
sol, sky, regn, torden.
• Forventninger.
• Forskellige kropsdele skal røre
rebet.
• Gymnastik.
• Fællesskab (stå inde i rebet, træk
ud og hvile).
Anden aktivitet
• Tage billeder af geometriske
figurer.
• Gå rundt i nærmiljøet.
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Tredje aktivitet
• Skriv dit navn med sten på stranden.
Vi fik mærket på egen krop, hvor god
vekselvirkningen er med at være inde-ude-inde. Vi fik nogle gode forløb
med hjem, som er udførligt beskrevet og lige til at gå til. Vi fik udbygget
vores relationer til hinanden. Stor viden om Stedets betydning og De fire
Arenaer i uderummet.
Tak for en spændende workshop.
Lone Nyholm Sørensen
Workshop 3
Begynderlæsning og
børnestavning
Ved Kristina Kristensen, læsevejleder,
foredragsholder.
Bogstavernes lyde er det vigtigste!
Med disse ord blev vi guidet igennem
dagens program med bogstavernes
lyde, børnestavning og begynderlæsning.
Kristinas klare budskab var, at det er
vigtigt at arbejde med den syntetiske
lydmetode, hvor der bliver taget højde for både bogstavernes standardlyde og bogstavernes betingede lyde.
Og der er nok at tage fat på, for halvdelen af alfabetet har betingede lyde.
Efter en gennemgang af bogstaver-

nes lyde og skriftens mange principper, talte Kristina om, hvilken positive
effekter børnestavning har på eleveres fonologiske opmærksomhed,
bogstavkendskab, skriftsproglige fær
digheder, læsning og stavning.
Vigtigt er det, at børnestavningen som
metode foregår i en kontekst.
At der bliver taget udgangspunkt i det
eleverne allerede kan. Ex. leg, en ting
med hjemmefra, beskrivelse af en
tegning etc.
Det er de små skridt med den direkte
vejledning, som er helt centralt for, at
børnestavning har nogen effekt.
• Gradvist at vise vejen til konventionel stavning.
• Modellering/vise hvordan.
• Stilladsering/tydelig fremgangsmåde.
• Indsigt i eleven startegier.
• Kendskab til elevens næste skridt
på vejen.
• Formidling af hvordan næste
skridt nås.
Sidst men ikke mindst fortalte Kristina
lidt om, hvordan forældrene kunne
støtte deres barns børnestavning.
Ingelise Haag
Workshop 4
Leg og sundhed
Ved Anne Bahrenscheer, cand.
scient. Idræt og Master i Sundhed
pædagogik.

Herefter beskrev Anne tre tilgange til
leg:
• Naturvidenskabelig, som vi bruger, når der ex. kommer puls på:
Alle kom ud på gulvet, hvor vi skulle lave en stafetleg ”Kryds og bolle” med ærteposer, hvor der både
blev hoppet, krabbet og lave gadedrengeløb.
• Antropologisk/fænomenologisk tilgang:
Den kropslige læring i at være i
verden, erfare gennem bevægelse,
mærke sig selv, samarbejde.
Hertil skulle vi i en lukket rundkreds bruge forskellige hulahopringe, som vi skulle igennem med
kroppen, huske og gentage bevægelsen.
I anden omgang blev kropsoplevelsen anderledes sansende, da vi
skulle være stille og have lukkede
øjne.
• Sociokulturel:
Legekultur. Skolens bevægelsesog sundhedskultur.
Hvordan arbejder vi på skolerne,
og hvordan er bevægelse integreret i undervisningen?
Denne og sidste gang på gulvet,
var der gang i bevægelse og læring.
Vi skulle inddelt i fire grupper finde
alfabetet i rækkefølge.
Dernæst en fangeleg med bogstaver i to grupper, hvor det gjaldt
om, at stjæle bogstaver fra den anden gruppe og lave ord af bogstaverne ex. ud fra billeder: kat, sol,
bi, etc.
Sidst men ikke mindst, var der fokus
på sundhed.
Hvad er sundhed for os på skolerne?
Og skal vi måske passe på, at det ikke
bliver fanatisk.

Hvordan får vi tænkt leg, bevægelse
og sundhed ind i hverdagen? Læring
fremmes bedst, hvis den fysiske aktivitet er udfordrende, varieret og indebærer succesoplevelser.
Fysisk aktivitet fremmer tillige trivsel,
motivation, sociale relationer og socialfærdigheder.

I en sundhedspædagogisk tilgang er
det vigtigt, at være i dialog med børnene omkring deres egen sundhed og
deres handlemuligheder.
I det naturvidenskabelige perspektiv
er der fokus på den fysiologiske viden, hvor vi som Bh. kl. ledere skal
være med til at fremme den fysiske
sundhed ift. de lege og aktiviteter,
som vi præsenterer for børnene. Og
vi skal samtidig i det samfundsvidenskabelige perspektiv være opmærksom på inklusion.
En inspirerende eftermiddag hvor
det teoretiske og praktiske gik hånd i
hånd.
Ingelise Haag
Den gode skolestart
Mads Espersen Lyager
(Egmont Fonden)
Den svære skolestart kan ramme alle børn – men der er ikke ret mange
børn, der har en svær skolestart.
HVAD VED VI?
Dagtilbuddet skal have fokus på:
– Sociale relationer
– Sprog
– Erkendelse
Sammenhæng i overgangen:
– Genkendelighed
– En kendt voksen.
– ”Sorg” (nogle elever har behov for
at sige ordentligt farvel)
Børneparate skoler:
– Kende til børnene
– Inklusion
– Forældresamarbejde
Skolestarten er meget spændende
– men også præget af nervøsitet
Børnenes fokus ved skolestart:
– Børnene vil gerne starte sammen
med nogle de kender.
– Skolestarten kan være grænseoverskridende.
– Få nye venner er det bedste.
– Glæder sig til frikvarteret, for der
kan man møde de nye venner.
– Men der er også børn, der siger at
frikvarteret er det værste (alene).
Forældrenes fokus ved skolestart:
– De er bekymrede for om barnet
passer ind.
– Kan mit barn sidde stille, koncentrerer sig og høre efter.

Alt dette nikkede vi genkendende til,
men hvordan inddeler vi hver især
dagen med undervisning, leg, pauser
etc.? Det fik vi lejlighed til at tale om i
en Walk and Talk to & to.

Skolestarts mistrivsel rammer bredt –
og handler meget om relationer.
Dorthe B. Clausen
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An og My og en so – An og My på en ko
Far, far kom! – Jon får en bas
Af Kirsten Ahlburg
Illustreret af Peter Hermann
23 sider
Pris: 149,95 kr.
Forlag: Turbine
ABC-lydret er bøger på 4 niveauer til den allerførste læsning.
Hver bog er en sammenhængende lille historie, hvor fine og humoristiske tegninger understøtter læsningen ved at fortælle det,
der ikke kan siges med ord. Ordene er lydrette eller lydnære, og
der er også brugt ord fra listen over de 120 mest almindelige ord.
Bøgerne kan bruges til de allerførste læseforsøg, så snart børnene har lært bogstavernes lyde og skal øve sig i at sætte dem
sammen til små ord. Jeg ser frem til at bruge bøgerne i min børnehaveklasse, hvor børnene er ivrige efter at læse rigtige bøger.
Klar til co-teaching
Af Jonas Holch Jensen
98 sider
Pris: 249 kr.
Forlag: Dafolo
Denne bog præsenterer en praksisnær beskrivelse af et professionelt samarbejde i
form af co-teaching. De seks undervisningsorganiseringsformer beskrives og efterfølgende leverer bogen et
brugbart bud på væsentlige faciliteringsværktøjer, som understøtter samarbejdet mellem de professionelle, så det reelt bliver
co-teaching. For eksempel skemaer som kan danne udgangspunkt for samtaler om undervisernes styrker og vores didaktiske
syn. Alt sammen led i processen fra at gå fra privatpraktiserende
til et kollaborativt samarbejde. I bogen findes også gode modeller til dagsordner med vigtige refleksionsspørgsmål.
Kan anbefales til os alle. Særligt i børnehaveklasserne er vi vant
til mange samarbejdspartnere. For mange vil disse værktøjer
kunne bidrage til en konkret kvalificering af dette samarbejde.
Kort og konkret
Den tunge rygsæk
Af Sarah Surgey
Illustreret af Larisa Ivankovic
32 sider
Pris: 200 kr.
Forlag: Staarup & co
Ea har mistet sin bedstefar og bærer rundt på en tung rygsæk af
ukendte følelser. Hendes rejse fører hende til mennesker, som
hun deler oplevelser og følelser med, hvilke letter tyngden fra
hendes skuldre. Når man deler, fordeler man.
Fin billedbog med illustrationer, som understøtter fortællingen.
Måske lidt uambitiøst illustreret, men behageligt at se på er det.
Bogen kan sætte rammen for fælles samtale om sorgfulde følelser. Måske børnene kan genkende billedet af at bære rundt på en
tung rygsæk?

Ib ser en sur smatgris – Kurt er vild med metal
Far og Hasan på hotel – Gert og Gylp – og en gal undulat
Rut Badut er kusk
Af Marie Duedahl
Illustreret af Anja Gram, Bryan dEmil, Michael Pedersen og
Thomas Hjorthaab
24 sider
Pris: 159,95 kr.
Forlag: Turbine
Jeg er fan af Marie Duedahls bøger, fordi hun har en vidunderlig evne til at skrive bøger, som børnene virkelig har lyst til at få
fingre i og læse. Se bare på titlerne på disse 5 nye eksemplarer
i serien Lydret. Hvem får ikke lyst til at vide noget mere om den
sure smatgris eller blive klogere på en dreng, der hedder så sjovt
et navn som Gylp. Disse 5 nye bøger er på niveau 2 og 3, så de er
velegnede til de dygtigste børn i børnehaveklassen eller 1. klasse.
Marie Duedahl har fokus på at skrive til drengene, og det gør hun
rigtig godt. På www.turbine-undervisning.dk kan man finde opgaver som supplement til hver enkelt bog.
Co-teaching og mestring
Af Micki Sonne Kaa Sunesen
248 sider
Pris: 320 kr.
Forlag: Dansk Psykologisk Forlag
En meget inspirerende bog, som nøje beskriver de psykologiske mekanismer, som
skal drive det professionelle samarbejde
om co-teaching, ved at koble beskrivelse af
co-teaching, rammerne for samarbejdet og
forståelse af begrebet mestring. Tankevækkende parametre for
menneskers udvikling gennem tro på egne evner beskrives; social overtalelse, positivitet, mestringserfaringer og vikarierende
mestring. CO-TEACHING OG MESTRING beskriver gode veje til
at lykkes med skolens inkluderende praksis i et styrket samarbejde mellem forskellige faggrupper.
Micki Sunesen beskriver, i lyset af relevant forskning, konkrete
eksempler på samtalemodeller, observationsskemaer, relevante
omdrejningspunkter for samarbejdet f.eks. i udvikling af eksekutive funktioner i en børnegruppe. Kan anbefales til alle med interesse for pædagogisk udvikling og praksis i grundskolen gennem
hands-on samarbejde. Befriende at fokus er på udvikling af et
inkluderende læringsmiljø, som gavner alle.

Vi har fået rigtig mange bøger til omtale denne gang. Du kan læse alle omtaler af bøgerne på vores hjemmeside.
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medlemssiden
Nyt fra HS
Generalforsamlinger i Børnehaveklasseforeningen
Kreds 1 og 2

Kreds 6

Kreds 10

Den 7. marts kl. 17.00 - 19.00
Frydendalsvej 24,
1809 Frederiksberg C.
Invitation udsendes i januar.

Mødedato, indhold og sted kommer
snarest.

Kreds 7

Afholder ikke generalforsamling
Medlemmer er velkommen til at deltage på en nærliggende generalforsamling.

Mødedato, indhold og sted kommer
snarest.

Kreds 11

Kreds 3
Afholder ikke generalforsamling
Medlemmer er velkommen til at deltage på en nærliggende generalforsamling.

Kreds 4
Afholder ikke generalforsamling
Medlemmer er velkommen til at deltage på en nærliggende generalforsamling.

Kreds 5

Kreds 8
Afholder ikke generalforsamling
Medlemmer er velkommen til at deltage på en nærliggende generalforsamling.

Kreds 9
Den 16. marts kl. 18.00
Kragelundsskolen.
Indkørsel af Aage Jedichs Vej,
8270 Højbjerg, Århus.

Mandag den 17. januar
CFU Mylius Erichsens Vej 139,
kursuslokale bygning 6,
lokale 6.0.44,
9210 Aalborg SØ
Eftermiddagen starter med et
kursus med Susanne Kristensen
kl. 16.00-18.00 og derefter generalforsamling kl. 18.30.

Mødedato, indhold og sted kommer
snarest.
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Kontakt 44 51 73 37

Foto: Charlotte Schlichtkrull.
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