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Først og fremmest ønskes I alle et rigtig godt nytår med ønsket om et dejligt, kreativt, meningsfuldt 
og ikke alt for stressende år 2023 .

I dette årets første blad fortsætter vi vores årstidstema, dog lettere nedskaleret . Således de første 
forårsartikler om aktiviteter og kreativitet knyttet til det første spæde forår . Der er masser af ideer 
at plukke af til planlægningen i den kommende tid efter udgivelsen af dette blad .

Vi har også valgt at påbegynde en artikelserie om demokratiundervisning for de mindste . Et me-
get centralt emne, som der ved nærmere eftersyn findes slående lidt forskning i, materialer til og 
praksisbeskrivelser på – det vil vi forsøge at gøre noget ved . Og vil du være med, så følg godt med 
i dette og det kommende blad, hvor det er ambitionen at udfolde emnet nærmere .

Bladudvalgsmedlem Katrine Juul har således sat sig for at arbejde med emnet i sin klasse og be-
skrive forløbene her i bladet .

Vi kan præsentere en meget spændende forskningsartikel om ordforrådets betydning for læring, 
og en anden klog artikel om læseglæde fulgt op af en praksisbeskrivelse om at sætte gang i læsnin-
gen og læseglæden . Ambitionen er også her at følge op med yderligere artikler senere .

Endelig har vi en fin artikel om skoleparathed i relation til de kognitive reflekser – god og nyttig 
viden .

Og så er der en lille pausefisk, som har fundet vej til bladet – find den lille gule fyr sidst i bladet .

God læselyst!

Anne Lindegård, redaktør

forord
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leder

Lone Nyholm Sørensen

 
Mon foråret er på vej?

I skrivende stund er vinteren på sit højeste, der er sne 
udenfor, det er mørkt, når jeg smutter afsted på min 
cykel om morgenen, og næsten mørkt når jeg er på vej 
hjem igen . 

I børnehaveklassen hygger vi med lyskæder, juletræ 
og julepynt . Vi har bagt honninghjerter, penslet dem 
med chokolade og pyntet med glansbilleder og pak-
ket dem fint ind . Vi er i fuld gang med at lære bogsta-
verne, vi børnestaver, og er så småt i gang med at læse 
de små letlæsningsbøger . I matematik lærer vi om tal, 
mønstre og former . Vi hygger inden døre, vi er krea-
tive, vi omdanner toiletruller til slanger, julemænd og 
rullinger . I idræt boltrer vi os i gymnastiksalen og laver 
redskabsbaner . Vi øver os i at gå i bad, og huske hvad 
tøj det nu var, vi havde på . Når frikvarteret kalder, er 
det flyverdragter huer og vanter, vi skal pakkes ind i .

Vi ser frem til foråret, hvor først vintergækker og kro-
kus spirer op af jorden, og vi skal på jagt efter forårs-
tegn, som grønne blade på træer og buske . Solen vil 
varme os, og vi kommer langt mere ud i naturen . Den 
lille Spejderuge er flyttet fra efterår til forår og vil i år 
være i uge 16 . Jeg glæder mig til at deltage igen, og 
kan varmt anbefale forløbet, hvor vi i løbet af ugen får 
styrket fællesskabet i klassen med gode oplevelser i 
naturen, bål, sneglevæddeløb, patruljer og hulebyg-
geri . 

Foråret er også den tid på året, hvor vi har fået skrevet 
de nye skolestartere op, og vi så småt skal i gang med 
overleveringer fra børnehaverne, besøgsdage og klas-
sedannelse . Som børnehaveklasseleder er vi i gang, vi 
skal rumme mange børn . Børn med forskellige forud-
sætninger og udfordringer . Vi har en stor opgave i at 
samle dem i en klasse, få fællesskabet til at fungere og 
sikre at alle børn trives og lærer .

Foråret må gerne komme, men jeg tænker nu altid 
på, at det er fantastisk, at vi har vores fire årstider i 
Danmark, og at man på den måde kan følge med i årets 
gang og opleve forskellige ting i løbet af året i børne-
haveklassen .

Sideløbende med mit arbejde med børnene i børne-
haveklassen, kan jeg også kigge tilbage på et travlt 
efterår med hovedstyrelsesarbejdet i Børne have klas-
se foreningen . Vi har været til kongres i Danmarks 
Lærer forening med tre gode dage i København, hvor 
der var tid til gode snakke med alle 10 kongresdele-
gerede kollegaer fra hele landet . Nu ser jeg frem til et 
forår med Skolestartskonference og planlægning af 
Repræsentantskabsmødet til efteråret .

Lone Nyholm Sørensen
Børnehaveklasseleder
Kragelundskolen, Århus.
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Forårsfornemmelser 
i BørneAtelieret
Forberedelserne er i gang og BørneAtelieret jagter forårets forunderlige  
naturfænomener for at indsamle inspiration til sjov og spændende læring .  
Læs med her, hvor vi deler vores vores forberedelser og forårsaktiviteter med jer .

Af Rikke Kaels Jakobsen og 
Kerstine Sofie Nielsen.

Foråret er endelig på vej . Insekterne 
kribler og krabler i græsset og på bla-
de og planterne skyder op af jorden . 
Dagene bliver længere, lyset vender 
langsomt, men sikkert tilbage, og fug-
lene melder deres snarlige ankomst . 
I den forbindelse vil BørneAtelieret 

gerne inspirere jer undervisere, til 
små billedkunstaktiviteter om det 
spirende forår, som er velegnede til 
livet i børnehaveklassen . Men før vi 
kommer nærmere ind på aktiviteter-
ne, vil vi fortælle lidt om os og vores 
tanker bag BørneAtelieret .

Hvem er vi?
Efter flere års arbejde i folkeskolen 
som børnehaveklasselærere, blev 
gnisten til at prøve noget mere inden-
for billedkunstfaget tændt . En stor 
fælles interesse for kunst og den go-
de historie, samt glæden ved børns 
forunderlige visuelle udtryk, fik os til 
at skabe billedskolen BørneAtelieret . 
Uden det store sikkerhedsnet, kaste-
de vi os ind i projektet, uden rigtig 

at vide hvor det skulle bringe os hen . 
Siden vi startede i 2018 har vi været 
på en spændende og lærerig rejse, 
der stadig vækker vores nysgerrig-
hed og udvikler vores teoretiske og 
praktiske faglighed . Nu 4 år efter er 
vi her stadig med skønne, sjove, ele-
ver fordelt over 4 af ugens hverdage 
samt workshops . Vi bliver hver dag 
overrasket over børnenes opfind-
somhed, nysgerrighed og gåpåmod . 
Nu lidt om vores måde at arbejde på 
i BørneAtelieret .

BørneAtelieret
I BørneAtelieret arbejder vi med 
mange forskellige teknikker og ma-
terialer – bl .a akvarelbilleder, colla-
ge, iagttagelsestegning og rumlige 
installationer . Vi lærer børnene om 
forskellige kunstnere og hvordan de 
hver især har sat deres præg på kun-
sten . Alt sammen på et niveau som er 
tilpasset deres aldersgruppe . Vores 
store fokus er, at stimulere børnenes 
kreative færdigheder og udvikle de-
res fantasi . Dette sammenholdt med 
at de får kendskab til kunstneriske 
virkemidler og teknikker . 

Vores ønske er, BørneAtelieret er et 
sted, hvor det skal være rart at være - 
et frirum hvor børnene får mulighed 
for ro og fordybelse . Kunsten bliver 
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dermed et virkemiddel til at skabe 
det frirum, hvor børnene får mulig-
hed for at mestre noget - hvor deres 
personlige visuelle udtryk har værdi 
og skaber øget selvværd . Vi er såle-
des optaget af at danne rammer for 
børns udvikling, dannelse og kreati-
vitet – rammer, som vi mener, er af-
gørende for samfundsudvikling, livs-
kvalitet og fællesskaber . 

Arbejdsmetode
Som introduktion til nye aktiviteter 
begynder vi i Børneatelieret altid 
med en lille præsentation til børne-
ne, som fortæller historien bag em-
net/kunstneren . Dette er ofte et lille 
powerpoint, som visualiserer emnet 
med billeder, små film og historier . 
Det er vores oplevelse, at det giver 
børnene en større nysgerrighed samt 
en bredere forståelse for, hvad de 
skal i gang med . Ofte forsøger vi at 
finde et sjovt tvist på historien, som 
fænger og virker som en god igang-
sætter for samtalen . Børn elsker den 
slags funfacts, som virker som den 
krog, der fastholder læringen .
 
Beskrivelser af Forårsaktiviteter
Dette forår skal vi i BørneAtelieret 
arbejde med Leporello bøger og 
forårets komme . Vi vil nu beskrive, 
hvordan vi ville gribe vores forbere-
delser an . I forbindelse med de valg-
te emner, er vores tanke at børnene 
laver illustrationer af de forskellige 
dyr og planter, som kan indgå i deres 
Leporellobog . De følgende beskrivel-
ser er blot vores foreslag – I er selv-
følgelig velkomne til at bruge helt 
andre dyr og planter . Mulighederne 
er uendelige .

Leporello bøger med forårstema
En Leporellobog er en bog med zig-
zag foldninger, som kan trækkes ud 

og trykkes sammen som en harmo-
nika . Denne type bog kendes helt 
tilbage til middelalderen, hvor den 
ofte blev brugt til rejser . Navnet 
stammer fra den liste som tjeneren 
Leporello, førte over Don Juans kæ-
rester i Mozarts opera Don Giovanni . 
Et rigtig sjovt funfact, som børnene 
vil more sig meget over . Der er noget 
charmerende og overraskende over 
sådan en historie i folde ud og folde 
ind formatet . 

Dyr og planter
At finde de helt særlige egenskaber, 
kendetegn eller finurligheder frem 
ved de enkelte dyr eller planter, er 
både sjovt og lærerigt . Her kommer 
nogle eksempler på naturfænome-
ner, som vi finder interessante at 
fremhæve i vores undervisning om 
forårstegn . Vi har valgt at fokusere 
på lærken, liljebillen, pindsvinet, ci-

tronsommerfuglen, forårsblomsten 
vibeæg samt prydgræs . Disse har 
vi valgt, da der både vil være noget 
genkendeligt og noget nyt for børne-
ne at lære om . 

Lærken er en af Danmarks mest al-
mindelige fugle . Den er ganske lille 
med en fjerdragt i grå og brune nu-
ancer . Lærken kan flyve lodret op og 
nærmest stå stille i luften, hvorefter 
den flyver i små spiraler ned af . Om 
foråret kan man højt på himlen høre 
en lille prik synge foråret ind . Man 
siger derfor, at lærken er lydsporet 
til det tidlige forår . Desuden elsker 
den at synge i regnvejr . Lærken er 
ofte blevet hyldet af kunstner som 
komponister, digtere og malere . Vi 
kender nok alle sangen “Jeg ved 
en lærkerede” med text af Harald 
Bergstedts og melodi af Carl Nielsen . 
Ligeledes har komponisten Vaughan 
Williams skrevet et orkesterstykke 
kaldet “The Lark ascending” om 
den lille lærkes skønne sang . Dette 
stykke musik var inspireret af et digt 
skrevet af George Merediths med 
samme titel . Sidst, men ikke mindst 
har vores egen H .C . Andersen skre-
vet eventyret “Gåseurten”, hvor lær-
ken også spiller en rolle . Afspil gerne 
orkesterstykket eller læs eventyret 
om “Gåseurten” op, som en afslap-
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ningsøvelse for børnene . Det er helt 
eventyrligt smukt, beroligende og 
kalder på fantasien .

Liljebladbillen er en meget iøjenfal-
dende bille grundet dens lakrøde 
farve . Hvis man fanger en liljebille vil 
den give et lille piv fra sig for at for-
skrække fjenden . Prøver man at tage 
liljebillen op, vil den trække benene 
op under sig og forsøge at falde til 
jorden med dens sorte underside op-
ad . På den måde kan den `forsvinde´ 
på den mørke jordbund . Liljebiller 
kan bl .a findes på planten vibeæg, 
som findes både i naturen og i de 
danske haver .

Vibeæg er en lille løgplante med et 
meget yndigt udseende . Planten har 
1-2 store hængende skakternede 
blomster på hver side af de tynde 
stængler . Blomsterne er klokkefor-
mede og typisk hvide og purpurrøde, 
men de findes også i andre nuancer . 
Stænglerne kan blive mellem 30-50 
cm . Vibeæg er en forårsplante, som 
springer ud i april/maj måned .

Græsarter Hvis vi bevæger os ud i 
naturen om foråret, oplever vi græs-
ser og græslignenede planter over-
alt . Græsser bestøves af vinden og 
de behøver derfor ikke at lokke insek-
terne til for at kunne sprede sine frø . 
Græsserne har mange funktioner 
ud over at skabe diversitet i kultur-
landskabet . De er smukke og mang-
foldige både med hensyn til størrel-
se, farver og bladformer . De bruges 
som foder til dyrene, frø til fuglene 
eller anvendes af fugle og smådyr 
som skjulested . Af kendte græsser i 
Danmark kan nævnes elefantgræs, 
senegræs, marehalm samt kornty-
perne havre og hvede .

Pindsvinet er et af Danmarks mest 
kendte pattedyr . Der findes nok ikke 
noget barn, som ikke har enten set 
eller hørt om pindsvinet . Den nutte-
de lille fyr kendes på sine pigge på 
ryggen, som fungere som et forsvar 
mod en fjende . Derudover kan pind-
svinet også rulle sig sammen som en 
lille kugle og gemme sig, hvis der er 
fare på færde . Pindsvinet lever både 
i den vilde natur og i haver . Det lever 
af insekter, larver, orme og snegle .

Citronsommerfuglen er nem at ken-
de på dens citrongule farve, de oran-
ge pletter og spidse ender på vinger-
ne . Hannen er den mest citrongule, 
mens hunnen er mere dæmpet hvid/
grøn . Den voksne citronsommerfugl 
sørger for at spise en masse føde, 
så den kan gå i dvale og overvin-
tre til foråret melder din ankomst . 
Citronsommerfuglen er årets tidlig-
ste dagsommerfugl i Danmark . Den 
voksne sommerfugl dukker frem fra 
vinterdvalen i begyndelsen af marts . 

Procesbeskrivelse
Når børnene har lyttet til spænden-
de historier om Leporeloobøger, dyr 
og planter, er det tid til, at komme 
igang . Tanken er, at bogen skal fun-
gere som en slag scrapbog og hu-
kommelse for børnenes læring . Alle 
tegninger, børneskrivninger og bil-
leder som børnene laver undervejs, 
samles og gemmes til at klistre ind i 
Leporellobogen . 

Til vores Leporellobog har vi valgt at 
bruge helt almindeligt papkassepap, 
da det er let tilgængeligt, men også 
fordi det giver børnene mulighed for 
at vælge forskelligt format . Inden vi 
går i gang, taler vi om, hvad en bog 
indeholder – forside – bagside – titel 

samt forfatter . Nu er børnene klædt 
på og så er det bare at komme i gang .

Vi bruger alle tilgængelige materia-
ler til at lave baggrund . Tapet, aviser, 
blade, karton og silkepapir . Kun fan-
tasien sætter grænser . Som regel har 
børnene allerede en god ide til, hvor-
dan lige netop deres bog skal se ud . 
Det er vores oplevelse, at de er virke-
lig gode til at inspirere hinanden . Vi 
har en fast regel i BørneAtelieret om, 
at man gerne må låne hinandens ide-
er, for man gør det alligevel på sin 
egen måde .

Materialer til Leporello bog
• Papkassepap
• Tapet, karton, silkepapir, aviser, 

blade
• Lim og sakse og farvet tape og 

klistermærker
• Indsamlet materiale
• Sorte tusher, poscatusser, farve-

kridt
• Mønsterark til pyntning at bogen .

Fremgangsmåde
• Vi foreslår at der først laves en 

baggrund til bogen . Her kan bru-
ges papir, tusser eller farvekridt . 
Meget gerne en blanding . Riv, klip 
og farv derudaf . 

• Indsæt tegninger og gerne tekst, 
hvis børnene har lavet det .

• Herefter kan børnene pynte med 
tegninger, klistermærker, papir-
klip og mønstre .

Stemningen bliver hurtig god, for 
det er virkelig sjovt for børnene at 
eksperimentere med at lave deres 
egen bog . Det allersjoveste udtryk 
opstår oftest, når man giver børnene 
helt frie rammer .

Cyanotypi
I dette forår skal vi også arbejde med 
den fotografiske teknik CYANOTYPI 
– også kaldet Blueprint . Det er en 
virkelig sjov og nem opgave for bør-
nene, hvor udfaldet er meget over-
raskende . Det eneste forberedelse 
som opgave kalder på er, at påføre 
fotoemulsionen på akvarelpapir in-
den, indsamle blomster og prydgræs 
samt at have adgang til et mørkt lo-
kale . 
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Hvad er Cyanotypi?
Cyanotopi kaldes også fra BluePrint . 
Det er en fotografisk teknik til at frem-
stille aftryk med hvidt motiv på blå 
bund . Det blev opfundet af fotogra-
fen John Herschel i 1842 med hen-
blik på at kopiere byggetegninger .

Anna Atkins var en engelsk bota-
niker, hvis familie var gode venner 
med John Herchel . Hun opdagede 
hurtigt muligheden for, at bruge me-
toden i hendes arbejde med botanik . 
På hendes tid brugte man ofte farve-
lagte tegninger til at dokumentere 
plantearter, men med den nye kopie-
rings metode kunne hendes viden 
om planter og deres udseende for-
midles hurtigere ud . Anna Atkins be-
tragtes i dag som en pioner indenfor 
botanik samt som den første kvinde, 
der udgav en bog illustreret med fo-
tografiske billeder . Hendes fotobog 
er meget smuk og hendes blueprint 
fremstår som små kunstværker i sig 
selv . Det er derfor ikke uden grund, 
at teknikken i dag mest bruges til at 
skabe små kunstneriske værker . 

Vi anbefaler klart at man køber et af 
de kit som findes på nettet, da det er 
nemt og fordi der er til rigtig man-
ge gange . Der er både nemmere og 
hurtigere . Da man som lærer har 
forberedt papiret, udgør kemikalier-
ne ingen fare for børnene . De fleste 
kits har en udførlig vejledning i hvor-
ledes emulsionen og papiret skal 
håndteres .

Materialer
• Et Blueprint kit
• Akvarelpapir
• Forårsblomster (fx vintergækker, 

vibeæg, erantis) 
• Glasramme .

Fremgangsmåde
• Du skal forberede akvarelpapiret 

inden brug . Bland emulsionen og 
påfør denne på akvarelpapiret . 
Dette skal gøres uden dagslys, da 
foto emulsionen ellers begynder 
at fremkalde . Når papiret er tørt, 
læg det så i en tilsluttet papkasse . 

• I et mørkt lokale kan børnene nu 
eksperimentere med at lægge de-
res planter op på papiret . Når de 
er sikre på motivet, lægges en 
glasplade over . Vi tager mobilte-

lefonen med ud mørkekammeret 
som lyskilde, så børnene kan se, 
hvad de laver .

• Nu er billedet klar til at komme 
ud i lyset, hvor det skal ligge i tid 
nok til at UV lyset fra solen, sætter 
gang i den kemiske proces . Hvis 
der er høj solskin tager denne pro-
ces omkring 5 min . og man kan 
hurtigt se at papiret skifter farve 
fra gulgrøn til mørkegrøn .

• Ramme og planter fjernes og pa-
piret lægges i et vandbad, hvor 
emulsionen langsomt vaskes bort 
og motivet fremkaldes . I vandba-
det kommer den karakteristiske 
preussiske blå farve frem .

• Papiret hænges til tørre på en tør-
resnor . Når papiret er tørt er det 
en god ide at presse det .

 
Vi håber, at vores ideer kan bruges 
som afsæt til et sjovt forløb i jeres 
børnehaveklasser . I er meget vel-
komne til at følge med på vores 
Facebook og Instagram konto, hvor 
der løbende vil blive lage kreative 
ideer ud . Rigtig god fornøjelse . 

For kontakt til BørneAtelieret:
Mail: boerneatelieret@outlook.dk
Følg os på Facebook og Instagram på 
#boerneatelieret
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Forår og kreativitet
Efter vinter kommer foråret med en eksplosion af nye indtryk . Det kan duftes .  
Det kan høres . Det kan mærkes, og det kan ses . 
 
Tag børnene med i naturen og lad dem opleve årstiden, og det spirende nye landskab 
ved at være kreative med farver og pensler . Forbered evt . et længere forløb, som vil give 
børnene erfaringer med tegne - og farvelære, og fugle, blomster, biodiversitet og genbrug .

Af Lilly Sandoval, børnehaveklasse-
leder på Rygaards Skole.

På min arbejdsplads har vi en æble-
have, som hvert år får det smukkeste 
blå tæppe af forårsblomsten Skilla . 

Jeg besluttede, at dette syn skulle 
nedfældes på papir, og at min bør-
nehaveklasse skulle gøre det i ugens 
billedkunsttimer . 

Børnene fik til opgave at sætte sig et 
sted i haven og fokusere på et sted i 
haven, som de kunne lide, og først 
tegne og derefter male det på akva-
relpapir . Det kom der mange spæn-
dende billeder ud af . Nogle valgte at 
tegne et nærbillede af blomsterne . 
Andre fokuserede på et træ, og andre 
så allerede æbler på træerne, som de 
tegnede . Min rolle var at give input 
undervejs . Når jeg gik rundt mel-
lem børnene, hjalp jeg dem med at 
fokusere på det de så . ”En træstam-
me har den bare en brun farve?” 
”Prøv at gå tættere på . Kig på den, føl 
på den og kom tilbage .” Mange fik en 
aha-oplevelse . De opdagede, at træ-
et ikke kun havde en brun farve . Den 
havde både lyse- og mørkebrune far-

ver . Og den var ikke kun brun . Den 
havde også grønne farver .

For de fleste blev timerne i æble-
haven en stund med fordybelse . 
Afslapning og hygge kunne fornem-
mes i den summen, der indfandt sig 
i børneflokken . For nogle få blev det 
dog en kamp og frustration . ” Det 
ligner ikke” . ” Jeg kan ikke” . ”Det er 
Svært” . Det kan være udfordrende at 
motivere, når barnet enten er perfek-
tionist eller bare har sat sig ”fast” i 
denne negative tilstand af frustrati-
on . Men prøv at lade barnet forstå, 
at det ikke skal tegne en fuldkommen 
gengivelse af naturen . Hjælp dem 
med at se linjerne . Tegn fx nogle stre-
ger til understøttelse . Lad barnet fo-
kusere på de farver, det ser . Himlens 
farver . Græssets farver . Vend evt . 
papiret hvis barnet er gået helt i stå, 
og start på ny . Eller giv dem et nyt 
stykke papir .

Vi havde afsat for lidt tid i haven . Så 
vi pakkede sammen, og lavede bil-
lederne færdige i klassen senere på 
ugen . De som havde haft svært ved 
at tegne ude i naturen kunne male 
billedet færdigt med farver . En en-
kelt kunne ikke få sig til at male vi-
dere, fordi han var så utilfreds med 
sit billede . Han fik lov til at lade det 
være .

Alle billeder blev derefter hængt op i 
klassen . Nogle så mere ufærdige ud 
end andres, men alle havde de for-
skellige udtryk, og deres helt egen 

vinkel på naturen . Jeg så dem som 
process-billeder, hvor alle havde lært 
noget .

Mange af børnene italesatte efterføl-
gende hvor dejligt det havde været i 
æblehaven, og efterspurgte hvornår 
vi kunne sætte os ud i haven igen for 
at lave flere billeder . 

Hvis man ikke er så heldige og have 
en æblehave eller naturområde med 
planter og træer på skolens matri-
kel, så tag ud i lokalområdet . Find en 
park, legeplads eller skov . 

Materialer:
– Er man på skolen, kan man evt . 

tage en stol med udenfor .
– Underlag . Køb billige clipboard i 

Søstrene Grene . Eller lav dem selv 
af papkassekarton . Brug tøjklem-
mer til at sætte papiret fast til un-
derlaget .

– Akvarelpapir . Godt papir til de vå-
de farver . 

– Blyanter og viskelæder .
– Akvarelfarver enten i farvekridt/ 

farveblyanter eller farvelade . Hav 
evt . et glas med blå flydende akva-
relfarve fx Ecoline der kan benyt-
tes når de skal male himmelen .

– Gode pensler . De runde, str . mid-
del- eller store .

– Vand og vandbeholdere . Hvis I ta-
ger ud i naturen så tag små gen-
anvendelige plastik krus med, og 
vand i to- tre 1 ½ liters flasker . 
Instruer dem i at bruge lidt vand . 
Pensler kan skylles grundigt når I 
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er tilbage fra turen, og himmelfar-
ven kan bruges derhjemme, når 
de sidste detaljer laves færdig .

Ideer til at udvikle billedkunstforløb 
med udgangspunkt i foråret
– Tal om alt der forbindes med for-

året . Kom ind på fugle og blom-
ster .

– Se billeder af fugle som kan op-
leves og høres om foråret . Brug 
inspiration fra www.skoven-i-sko-
len.dk . På denne hjemmeside kan 
du finde yderligere ideer til forløb 
i billedkunst og musik .

– Lær at tegne . Brug guidet teg-
nelære til at alle børn får en god 
oplevelse med at tegne . Guid 
dem fx til at tegne en ”forårsfugl” . 
Herigennem får de også en for-
nemmelse af hvordan en tegning 
opbygges af former . Brug evt . in-
spiration fra Frubilledkunst.dk 

 Her kan tilkøbes et helt forløb i 
tegnelære . Et af afsnittene har et 
forløb med guidet tegnelære . Eller 
find det på pinterest.dk

– Køb eller find forårsblomster og 
lav iagttagelsestegninger . Sæt 
blomsterne på bordet eller uden-
for i naturen og lad børnene lave 
iagt tagelsestegninger som males 
bagefter . 

– Køb evt . forårsløg, og sæt dem et 
sted på skolens matrikel og vær 
med til at gøre noget godt for bio-
diversiteten . 

 Måske er I heldige og ser dem 
blomstre allerede i det sene forår . 
Ellers mind dem om at nyde blom-
sterne når de kommer op i 1 . klas-
se . 

– Så evt . andre sommerfrø i krukker 
og i jorden til gavn for biodiversi-
teten .

– Vis børnene at de kan lave deres 
egne tegneunderlag ved at klip-
pe et stykke pap ud af papkasser/ 
skoæ>sker . 

 Her kommer genbrug ind, og hvor 
man også kan tale om at male på 
papkassekarton eller bruge gen-
brugspapir til at lave skitser på, 
når man fx øver sig i at tegne .

God fornøjelse med at drage foråret 
ind i undervisningen!

På min arbejdsplads har vi 
en æblehave, som hvert år 
får det smukkeste blå tæppe 
af forårsblomsten Skilla . 

Jeg besluttede, at dette syn skulle 
nedfældes på papir, og at min 
børnehaveklasse skulle gøre 
det i ugens billedkunsttimer . 

Børnene fik til opgave at sætte 
sig et sted i haven og fokusere 
på et sted i haven, som de kunne 
lide, og først tegne og derefter 
male det på akvarelpapir . Det 
kom der mange spændende bil-
leder ud af . Nogle valgte at tegne 
et nærbillede af blomsterne .

Forårsblomsten Skilla

 8  SKOLESTART NR.  1  •  2023  SKOLESTART NR.  1  •  2023 9



Ordforrådet spiller en afgørende rolle 
for læring i skolen og skal styrkes
Ordforråd spiller en nøglerolle for læring i barndommen - og ny forskning peger på, at 
betydningen af et stærkt ordforråd kan række langt ud over barndommen og ind i skolens 
fag . Et nyt forskningsprojekt vil undersøge, om det har positiv betydning for elevernes 
sproglige og matematiske færdigheder og trivsel, hvis man styrker deres ordforråd i 0 . og 
1 . klasse gennem arbejdet med den pædagogiske ramme Vi lærer sammen indskoling . 

Af Dorthe Bleses, professor, 
TrygFondens Børneforskningscenter, 
Aarhus Universitet.

Tidlig sprogkompetencer 
er vigtige og kan styrkes 
Sproglig udvikling er vigtig i barn-
dommen, og ikke mindst ordforrå-
det er motor i den tidlige udvikling . 
Eksempelvis viser nyere dansk forsk-
ning, at sproglige kompetencer hæn-
ger tæt sammen med udviklingen af 
socioemotionelle og matematiske 
kompetencer, allerede mens bør-
nenes går i vuggestue og dagpleje 
(Slot et al ., 2020) . Risikoen for svage 
(sprog)kompetencer er højere, hvis 
man kommer fra en familie, hvor for-
ældrene har ingen eller kortere ud-
dannelse, har en lavere indkomst, 
eller hvis familien har en immigrant-
baggrund (Bleses et al ., 2016; Højen 
et al ., 2019) . 

Samtidig viser også danske under-
søgelser, at de læringsmuligheder, 
børn har for at lære i såvel dagtilbud 
som i hjemmet varierer meget og of-
te ikke er tilstrækkelige (Højen et al ., 
2021; Slot et al ., 2018) . Derfor er der 
også i Danmark blevet udviklet for-

skellige indsatser med henblik på at 
styrke læringsmiljøet i dagtilbud og 
hjemmet (Bleses et al ., 2021) . Men 
kun et fåtal af disse indsatser har do-
kumenteret positiv effekt . Blandt de 
indsatser, som vi ved virker, er en af 
de mest effektive Vi lærer sammen 
(Bleses et al ., 2020; 2021) . Den er er 
afprøvet i tre lodtrækningsforsøg og 
har dokumenteret positiv effekt på 

børns sproglige, matematiske og so-
cioemotionelle kompetencer i både 
vuggestue, dagpleje og børnehave 
(se Figur 1) . Vi lærer sammen er fun-
deret i dansk forskning, der viser, 
hvad børn kan lære, og hvordan de 
bedst lærer indenfor en pædagogisk 
ramme, hvor personalet selv omsæt-
ter denne viden til en pædagogisk 
praksis, der giver børn adgang til et 

Figur 1. Procent ekstra læring af Vi lærer sammen dagtilbud.
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læringsmiljø, der er understøttende, 
engagerende og udviklende for det 
enkelte barn .

Ordforrådet hænger sammen 
med læring i alle fag
Er godt sprog rækker imidlertid langt 
ud over barndommen . Børns tidlige 
sprog hænger således sammen med 
deres resultater i skolen og deres 
livsmuligheder på sigt . Eksempelvis 
viser et langtidsstudie af mere end 
2,700 danske børn, at de fleste børn, 
som havde et lavt ordforråd, da de 
var mellem halvandet og tre år, sco-
rer lavt på læsetest i 6 . klasse (Bleses 
et al ., 2016), og har større sandsynlig-
hed for at få lavere karakterer i dansk, 
engelsk, matematik og naturviden-
skab ved 9 . klasses afgangseksamen 
(Dale et al ., 2022) end børn med et 
aldersvarende ordforråd . Resultater 
som disse afspejler, at ordforrådet 
er vigtigt for læring ikke bare i dansk 
men i alle skolens fag . Eksempelvis 
er tilegnelsen af matematiske kom-
petencer baseret på et matema-
tikordforråd, der omfatter forståelse 
og korrekt brug af talord (fx et, to), 
kvantitative ord (fx mere, mindre), 
sammenlignende sætninger (fx min-
dre end, større end), rumlige relati-
onsord (fx over, under), forkortelser 
(fx min for minutter) og symboler  
(fx + og =) . Et svagt ordforråd gør det 

også sværere for eleven at forstå og 
uddrage læring fra undervisningen i 
klasseværelset . Endeligt svækker et 
svagt ordforråd også på sigt forstå-
elsen af skrevne tekster, og eleverne 
får derved også i de større klasser 
sværere ved at bruge skrevne tekster 
som redskab til ny læring .

Der er behov for et fornyet 
fokus på ordforrådet 
i indskolingen
Mens opmærksomhed på lyd og 
skrift med rette fylder meget i ind-
skolingen, peger resultater som dem 
nævnt ovenfor, at det også er afgø-
rende at få et stærkt fokus på tale-
sproglige kompetencer i undervis-
ningen i indskolingen, især på ord-
forrådet . Dette vil formentlig både 
kunne understøtte de mange elever, 
der møder skolen med et lavt ordfor-
råd og understøtte tilegnelsen af læ-
ring for alle elever på tværs af fag . 
International forskning viser at ord-
forrådet kan styrkes i skolen (Bleses 
et al, 2019), men der findes ikke no-
gen danske indsatser til sprogunder-
støttelse i indskolingen, hvis effekt er 
dokumenteret . 

Da hjernen bygges op fra neden, så 
ny viden bygger på eksisterende vi-
den (Center on the Developing Child, 
2016) vil det sandsynligvis også styr-

ke elevernes sproglige udvikling i 
indskolingen, hvis der var en større 
sammenhæng mellem dagtilbud og 
indskolingen . Rent lovgivningsmæs-
sigt hører Danmark til blandt de lan-
de i OECD med mindst støtte til at 
sikre sammenhæng mellem dagtil-
bud og skole og der findes pt . heller 
ikke nogen konkrete evidensbasere-
de redskaber, man kan arbejde med i 
både dagtilbud og indskoling . 

Vi har derfor igangsat forskningspro-
jektet Vi lærer sammen indskoling . 
Det er en videreudvikling af Vi lærer 
sammen dagtilbud .
Forskningsprojektet sigter på at ud-
vikle en indsats, der kan give de 
yngste elever i indskolingen de al-
lerbedste muligheder for at lære og 
udvikle sig gennem arbejdet med en 
evidensbaseret pædagogisk ramme, 
Vi lærer sammen indskoling som og-
så samtidigt understøtter sammen-
hæng i læringen på tværs af dagtil-
bud og skole .
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Hvad er 
Vi lærer sammen indskoling?
Vi lærer sammen indskoling er en 
pædagogisk ramme, der er målret-
tet børnehaveklassen og 1 . klasse . 
Den tilpasses indskolingen sammen 
med børnehaveklasseledere, læ-
rere, indskolingsledere samt dansk- 
og matematikkonsulenter . En vigtig 
del af tilpasningen er at sikre, at Vi 
lærer sammen indskoling hænger 
sammen med Fælles Mål for de to 
klassetrin . Hovedformålet er at un-
derstøtte børnehaveklasseledere og 
lærere i at bruge et rigt sprog i ved-
varende og understøttende inter-
aktioner med eleverne . Vi lærer sam-
men indskoling giver redskaber til at 
understøtte både det generelle og det 
faglige ordforråd på tværs af klasser 
og læringsområder/fag med henblik 
på at styrke elevernes læring i bred 
forstand . Der er særligt fokus på at 
styrke den intentionelle og implicitte 
ordforrådsindlæring i dansk og mate-
matik . Det er også et fokus i Vi lærer 
sammen indskoling at give børneha-
veklasseledere og lærere redskaber 

og konkrete materialer til at støtte 
de børn, der møder skolen med væ-
sentlige huller i ordforrådet, og give 
dem eksplicitte muligheder for at få 
”fyldt op” . Samtidig indeholder Vi læ-
rer sammen indskoling konkrete ak-
tiviteter og materialer, der hjælper 
børnehaveklasselederne til at skabe 
et understøttende miljø, og som styr-
ker elevernes eksekutive funktioner 
og socioemotionelle kompetencer . 
Materialerne indbefatter fx også læ-
ringsplakater med strategier, der 
hjælper til at differentiere feedback 
til elever, strategier til at understøtte 
ordindlæringen hos eleverne og red-
skaber til at følge elevernes udvikling .

Kan Vi lærer sammen 
indskoling styrke elevernes 
sprog og matematik? 
For at vi opnår sikker viden om, 
hvordan indsatsen gennemføres og 
om den styrker elevernes læring og 
trivsel vil effekten af Vi lærer sam-
men indskoling blive undersøgt i 
et lodtækningsforsøg, der gennem-
føres i november 2023 – april 2024 . 

Sproglig udvikling er vigtig i barn-
dommen, og ikke mindst ordforrå-
det er motor i den tidlige udvikling . 

Eksempelvis viser nyere dansk 
forskning, at sproglige kompeten-
cer hænger tæt sammen med ud-
viklingen af socioemotionelle og 
matematiske kompetencer, allerede 
mens børnenes går i vuggestue 
og dagpleje (Slot et al ., 2020) . 

Risikoen for svage (sprog)kom-
petencer er højere, hvis man 
kommer fra en familie, hvor for-
ældrene har ingen eller kortere 
uddannelse, har en lavere ind-
komst, eller hvis familien har en 
immigrantbaggrund (Bleses et 
al ., 2016; Højen et al ., 2019) . 

Tidlig sprogkompetencer 
er vigtige og kan styrkes 
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Vi får brug for i alt 128 børnehave-
klasser og 1 . klasser hvor klasserne 
i indsatsgruppen arbejder med Vi 
lærer sammen indskoling stækker 
sig over 25 uger (20 ugers indsats) . 
Elevernes kompetencer og triv-
sel vurderes før og efter indsatsen . 
Børnehaveklasseledere og lærere 
bliver klædt på til at arbejde med Vi 
lærer sammen gennem kompetence-
udvikling inden lodtrækningsforsøg . 
De modtager også materialekasser 
og vejledninger, som understøtter 
arbejdet . 

For mange børn møder skolen med 
for svage sproglige kompetencer til 
at få fuldt udbytte af undervisnin-
gen og der er behov for at styrke 
ikke bare disse elevers læringsmu-
ligheder i indskolingen . Et styrket 
fokus på ordforråd på tværs af fag 
har også potentiale til at styrke læ-
ringen i alle fag . Forskningsprojektet 
vil bidrage med vigtig viden om og 
hvordan et styrket læringsmiljø i 
indskolingen kan understøtte læring 
(primært sprog, matematik og ekse-
kutive funktioner) samt trivsel både 
hos forskellige grupper af elever . 
Hvis Vi lærer sammen viser sig også 
at styrke indskolingselevers læring, 
vil det fremadrettet ikke alene være 
muligt at arbejde med en evidensba-
seret ramme i skolen, men også en 
sammenhængende indsats på tværs 
af dagtilbud og skole . Dette vil åbne 
for helt nye muligheder .

Vil du hjælpe med at 
skabe ny viden?
Forskningsprojektet gennemføres 
i samarbejde mellem TrygFondens 
Børneforskningscenter ved Aarhus 
Universitet og de involverede sko-
ler, se mere her: https://childre-
search.au.dk/skole/struktur-og-ram-
mer/vi-laerer-sammen-indskoling . 
Resultatet af lodtrækningsforsøget 
vil blive formidlet til alle deltagere . 
Tilmeldingsfrist er 1 .3 .2023 . 
Hvis I har spørgsmål eller vil tilmelde 
jer projektet, kan I skrive til projekt-
leder Nanna Bøgh Laursen på mail: 
nbl@cc.au.dk eller til Dorthe Bleses 
på mail: bleses@cc.au.dk
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Når vi læser
Der er oftest generel enighed om, at vi ønsker, at børn læser bøger, men i hverdagens travlhed 
ser vi også at læsningen ofte bliver nedprioriteret eller at der ses instrumentelt på læsning som 
et middel til at nå et mål: læsefærdigheder, gode karakterer og mulighed for uddannelse .

Af Kathrine Bach Pachniuk, 
børnebibliotekar og børnelitteratur-
konsulent.
Email: kbpachniuk@gmail.com
Instagram: @bibliotekat og 
@1000boger

Der er oftest generel enighed om, at 
vi ønsker, at børn læser bøger, men 
i hverdagens travlhed ser vi også at 
læsningen ofte bliver nedprioriteret 

eller at der ses instrumentelt på læs-
ning som et middel til at nå et mål: 
læsefærdigheder, gode karakterer og 
mulighed for uddannelse . Vi glem-
mer ofte den værdi læsning har som 
både dannende og underholdende, 
fordi når vi skal argumentere for, 
hvorfor vi skal læse med børn, står 
svaret ofte hen i det usikre . Vi ved, 
at læsning er godt, men det er ofte 
svært at sætte ord på hvorfor .

I læseundersøgelserne er børns læs-
ning i værste fald dalende og i bed-
ste fald stagneret, og mens det na-
turligvis er bekymrende for både 
bogbranche og læsefærdigheder, så 
savner jeg en bekymring for hvad 
det gør ved os som mennesker, at vi 
læser mindre .

Det er min klare overbevisning, at der 
skal øget fokus på læsning med små 
børn fra både daginstitutioner, skoler 
og i hjemmet, hvis skuden skal ven-
des – eller om ikke andet synke dybe-
re, for kimen til læseglæde sås med 
de mindste, fordi højtlæsning ikke 
blot er fortællinger; det er nærvær og 
tryghed og det er i det spænd mellem 
underholdning og nærvær, at børn 
lærer at elske den gode fortælling .

Når vi læser højt, er vores fokus på 
modtageren (barnet), når vi ser en 
film sammen er fokus på skærmen, 
og det er en vigtig skelnen mellem 
de to medier som fællesaktivitet, 
men der er andre faktorer, der ad-
skiller læsning og som aktivitet . Når 
vi læser – eller får læst højt – er der 
ingen, der gør arbejdet for os . Vi må 
omdanne bogstaver til ord og orde-
ne til billeder, og når der er ord el-
ler situationer barnet ikke forstår, 
kan de spørge og få forklaret . Ofte, 
om end bestemt ikke altid, er børn 
alene i tv-kignings-situationen eller 
selv hvis der er en voksen, så når de 
ikke at opdage og reagere på, at bar-
net ikke forstår noget og forklare det . 
Det skal ikke forstås som en kritik 
af hverken forældre eller tv-mediet; 
det er simpelthen en anden aktivitet, 
som sagtens kan have værdi, både 
dannelses- og sprogudviklingsmæs-
sigt – og ikke mindst når forældre 
har brug for at lægge tøj sammen 
eller simpelthen have et øjeblik for 
sig selv . Læsning og skærm behøver 
ikke – og bør ikke – være enten eller, 
men når børn (og voksne) tilvælger 
skærmen frem for læsning (og det 
gør både børn og voksne), så er det 
fordi det er lettere . Det er lettere at 
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afkode en farverig tegnefilm end at 
skabe sine egne billeder i hovedet, 
men det er også det, der giver noget, 
og derfor vi fastholder at læsning be-
tyder noget . Alle undersøgelser pe-
ger på, at der ikke er noget der kom-
mer op på siden af læsning, når man 
taler ordforråd og sprogudvikling, og 
det kan naturligvis meget, når man 
skal legitimere, hvorfor vi skal læse 
– men i det aspekt mangler der no-
get væsentligt – det læsning gør ved 
os som mennesker og hvorfor lige 
præcis litteraturen er en særlig ople-
velse .

Det er et kendt citat, at børn bliver 
gjort til læsere på deres forældres 
skød (forfatter Emilie Buchwald), og 

det er til dels sandt, men børn har i 
dag mange trygge voksne i deres liv, 
og det inkluderer også deres pæda-
goger og lærere . Læse- og fortælle-
glæden må ikke drukne i dialogisk 
læsning, sprogudvikling og læsetræ-
ning .

Når vi læser, kan vi i genkendelsen 
opleve en intensivering af selvet, den 
stærke genkendelse i at se at andre 
deler vores oplevelser . I de stærke til-
fælde kan det frembringer sanselige 
minder i form af dufte, berøringer og 
stærke følelser . Læsningen af fiktion 
er en længerevarende proces, der gi-
ver mulighed for en særlig fordybel-
se, vi ikke ser hos andre medier . Når 
vi selv skal udfylde de huller forfat-
terne efterlader, får vi mulighed for 
to ting: Vi kan spejle os selv, men vi 
kan også se hvor vi måske nok er for-
skellige, men også ens . Som når hvi-
de kulturkristne børn læser Omar – 
en kolossal ballademagnet og ser, at 
skønt Omar er muslim, bor i England 
og nogle gange spiser mad, de ikke 
har stiftet bekendtskab med, så er fø-
lelserne, venskaberne og kærlighe-
den til familien den samme, og det 
er i dét spænd, vi kan tale om at ud-
vikle empati, som er et af de hyppige 

argumenter for at læse (især fiktion) . 
”Vi udvikler empati, når vi læser”, 
men det er et fluffy argument, som 
er svært at bevise . For det er ikke li-
gegyldigt hvilke bøger man læser: 
hvis man skal udvikle empati, skal 
man læse om andre end dem, der 
ligner en selv, man skal læse bredt 
og gå i andres sko . Og her er littera-
turen igen ganske særegen . Gennem 
litteratur kan vi få erfaringer, vi ellers 
aldrig havde mulighed for . Vi kan op-
leve at være andre mennesker, andre 
steder og i andre kroppe end vores 
egen . Langsommeligheden i at læ-
se, det at vi er i oplevelsen længere 
samt fortolker den tekst vi læser, gør 
at læsning er et helt særligt medie 
både lærings- og erfaringsmæssigt, 
og det er værd at opmuntre og kæm-
pe for .

I læseundersøgelserne er børns 
læsning i værste fald dalende og 
i bedste fald stagneret, og mens 
det naturligvis er bekymrende for 
både bogbranche og læsefærdig-
heder, så savner jeg en bekym-
ring for hvad det gør ved os som 
mennesker, at vi læser mindre .

Læseundersøgelser
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Af Mette Engsted, lærer på 
Rygaards Skole.
E-mail: metteengsted@hotmail.com

Mange børn oplever på et tidspunkt, 
typisk i 12-13-års alderen, at interes-
sen for at læse er stærkt dalende el-
ler simpelthen forsvinder . Skolen og 
fritidsinteresserne fylder tiden op, 
samtidig med at børnene måske fø-
ler sig mere trætte end tidligere . Når 
de endelig har tid til at slappe af, har 
de svært ved at finde gode bøger, og 
deres iPads og telefoner lokker mere .

Sidste år satte jeg mig for sammen 
med min klasse, 6 .A, at undersøge 
det fænomen og lave en kampagne, 
der kunne booste læselysten blandt 
de yngre elever – før de mister den 
helt .

Jeg lod mig inspirere af forløbet 
Skab læselyst på skolen på www .
dansk3-6 .gyldendal .dk, og vi star-
tede med at lave en spørgeskema-
undersøgelse i indskolingen og på 
mellemtrinnet . Eleverne i 6 . klasse 
formulerede selv multiple-choice-
spørgsmål som:
• Hvilken slags bøger kan du bedst 

lide at læse? Gys, kærlighed, hu-
mor, fantasy

• Hvad kan give dig mest lyst til at 
læse? God tid, anbefalinger, at læ-
se sammen med nogen

• Hvornår kan du bedst lide at læse? 
Om eftermiddagen, om aftenen, i 
weekender og ferier

• Hvor kan du bedst lide at læse? I 
sengen, i stuen, i klassen, udenfor 
(fx i haven) .

Udover at gøre os klogere, skulle 
spørgsmålene hjælpe de yngre ele-
ver til selv at blive bevidste om, 
hvordan de læser bedst .

Næste skridt: Kampagnen
Ud fra svarene lavede vi plakater, 
nogle på computeren og andre på 
god, gammeldags karton . Vi arbej-

Boost læselysten 
– og fællesskabet
Mange børn oplever på et tidspunkt, typisk i 12-13-års alderen, at interessen for at 
læse er stærkt dalende eller simpelthen forsvinder . Skolen og fritidsinteresserne fylder 
tiden op, samtidig med at børnene måske føler sig mere trætte end tidligere . 

 16 SKOLESTART NR.  1  •  2023



dede med logoer og slogans, og ele-
verne opfandt deres eget begreb: 
slogoer, som betegnelse for sam-
menhængen mellem logo og slogan . 
Da plakaterne var færdige og pry-
dede gange og aula på skolen, syn-
tes klassen alligevel, at vi skulle gøre 
mere; at vi skulle vende tilbage til de 
yngre elever med resultatet af under-
søgelsen . I vores analyse af svarene 
fandt vi ud af, at det, der klart inspi-
rerer mest til frilæsning, er boganbe-
falinger fra kammeraterne, så vi la-
vede små grupper på 2-3 elever og 
tildelte hver gruppe to af de mindre 
klasser, som de skulle på besøg hos . 
Vi aftalte med bibliotekarerne, at vi 
brugte starten af klassernes biblio-
tekstime på besøgene . Ved disse be-
søg præsenterede eleverne fra 6 .A 
deres kampagne og deres plakater, 
og de læste lidt højt fra et par bøger, 
de havde udvalgt til at passe til mål-
gruppen .

Eleverne ville have mere
Efter præsentationerne havde elever-
ne fra 6 .A fået endnu mere blod på 
tanden . De var vilde med at stå som 
ekspert på et område, de selv havde 
arbejdet med, og blive lyttet til af de 
yngre elever – og de kunne mærke, 
at de yngre elever også syntes, det 
var fedt . 6 .A ville mere . Derfor lave-
de vi en konkurrence, hvor eleverne 
i 0 .-6 . klasse skulle dyste som klasse 
mod hinanden i læsebingo . Vi udfor-
mede et afkrydsningsskema, som 
hver elev fik med hjem og i løbet af 
en uge skulle sætte flest mulige X’er 
på . De kunne fx:

– Læse i solskin
– Læse i nattøj
– Læse for et dyr eller en bamse
– Læse i en billedbog
– Læse i mørke med en lommelygte
– Læse med fødderne i vand

Vi fik samlet antallet af X’er ind og 
fandt en vinderklasse i indskolingen 
og en på mellemtrinnet .

Hele forløbet har naturligvis krævet 
en del koordinering med de andre 
lærere, men vi oplevede stor opbak-
ning og iver både blandt elever og 
lærere .

Børnenes drivkraft 
skabte succesen
Mange af mine elever i 6 . klasse 
havde selv mærket læselysten dale, 
og ved at arbejde med emnet som 
et projekt målrettet de yngre, fandt 
de en faglig nysgerrighed og tog 
ansvar på en måde, som de ikke 
gjorde, når det kun drejede sig om 
dem selv . Jeg var rammesætteren 
omkring forløbet, men det var i høj 
grad elevernes drivkraft, der skabte 
succesen, og den drivkraft kom af 
at stå sammen om et projekt i fæl-
lesskab og at tage ansvar for det og 
dele ud af det .

Boost af fællesskabet
Det primære mål med forløbet var at 
booste læselysten hos de yngre ele-
ver . Et andet vigtigt mål var at lave et 
projekt, som eleverne i klassen var fæl-
les om . Vi ville ikke kun booste læsely-
sten hos de yngre; vi ville også booste 

fællesskabet i vores egen klasse . Det 
lykkedes . Et ekstra gode, som jeg ikke 
havde forudset, blev det fællesskab, 
der opstod på tværs af klasserne . At 
alle eleverne i 6 .A fik et tilhørsforhold 
til hver deres klasse blandt de yngre, 
og at de yngre elever oplevede det 
samme med de ældre elever .

Eleverne i 6 .a blev kaldt læseambas-
sadører af skolens bibliotekarer, og 
det passede dem godt . Projektet blev 
en stor succes, og jeg nævnte for min 
klasse, at de måske havde startet en 
tradition, som næste skoleårs 6 . klas-
ser ville føre videre, hvortil mine ele-
ver protesterede og sagde, at de ville 
lave det igen . ”Det er os, der er sko-
lens læseambassadører!” Hvem der 
får lov til at gennemføre projektet i 
år er endnu uafklaret, men målet om 
at booste interessen for læsning må 
siges at være nået .

 16 SKOLESTART NR.  1  •  2023  SKOLESTART NR.  1  •  2023 17



Elevdemokrati, medbestemmelse 
og ytringsfrihed i 0A
Når man går i 0 . klasse, er demokrati, medbestemmelse og ytringsfrihed abstrakte 
størrelser, men netop derfor, er det vigtig at give dem noget konkret at forholde sig til .

Af Katrine Juul, børnehaveklasse-
leder på Rygaards Skole, medlem 
af bladudvalget. 
E-mail: Katrine.Juul@hotmail.com

Fakta: Demokrati: Betyder 
folkestyre. Et politisk system, 
hvor magten ligger hos folket.

Vi taler om det kommende folke-
tingsvalg . Vi taler om, hvor heldige vi 
er at leve i et land med demokrati og 
ytringsfrihed . Vi sidder hjemme hos 
redaktøren af dette blad og planlæg-
ger indhold og artikler . 

Samtalen får mig til at tænke på, 
hvor optagede mine elever i 0 . klasse 
er, når der er valg . Senest til valget 
om afskaffelse af Danmarks forsvars-
forbehold og nu folketingsvalget – 
hvem skal bestemme i Danmark?
 
Jeg har vist dem billeder af stemme-
sedler, stemmebokse og stemmeur-
ner og endda haft min egen valgsed-
del med i skole . Når man går i 0 . klas-
se, er demokrati, medbestemmelse 
og ytringsfrihed abstrakte størrelser, 
men netop derfor, er det vigtig at gi-
ve dem noget konkret at forholde sig 
til . Jeg er generelt optaget af ikke at 
tale ned til mine elever, men i stedet 

sørge for, at de kan forholde sig til 
verdenen omkring sig på et oplyst 
grundlag, selvfølgelig med et pæda-
gogisk hensyn til deres alder og mo-
denhed .

Få dage efter har jeg min 18-årige 
søn med ned at stemme til sit første 
folketingsvalg . For mig er det en be-
tydningsfuld dag, der forpligter . Det 
synes min søn også . Han har sat sig 
nøje ind i, hvilket parti og kandidat, 
han gerne vil give sin stemme, og 
vi har sammen fundet eksempler på 
valgsedler på `nettet`, så han er helt 
sikker på ikke at sætte sit kryds uret-
mæssigt og dermed ugyldigt .

Det er positivt at opleve, at både børn 
og unge er optagede af det samfund, 
de er en del af . At de er videbegær-
lige og gerne vil bidrage .
Hvis interessen hos mine elever skal 
fastholdes, må det være vigtigt at gi-
ve dem en oplevelse af, at demokrati 
og medbestemmelse har betydning 
for dem – selvom de ´bare’ går i 0 . 
klasse .

Det blev startskuddet til at have fo-
kus på demokrati og medbestem-
melse i 0 .A, ikke kun af navn, men 
også af gavn . 
Som på alle andre skoler, udfører vi 
på min skole den årlige trivselsmå-
ling fra Børne- og undervisningsmi-
nisteriet . Trivselsmålingen er som 
alle den slags undersøgelser behæf-
tet med usikkerhedsfaktorer, måske 
især i de helt små klasser . Var der 
netop denne dag nogen at lege med 
i frikvarteret, var der nogle, der for-

styrrede i klassen, blev strømperne 
våde, var madpakken god eller dår-
lig, var undervisningen spændende, 
var toiletterne ekstra ulækre osv . 
osv .? Alle disse faktorer påvirker ele-
vens svar på de generelle spørgsmål 
i trivselsundersøgelsen .

Siden skoleåret 2015/2016, har jeg, 
som et led i Folkeskolereformen, 
gennemført, læst og vurderet resul-
taterne af Den nationale trivselsun-
dersøgelse i mine klasser . Hvert år 
har ulækre toiletter og mangel på 
medbestemmelse toppet på mistriv-
selsbarometeret . 
Umiddelbart er det med toiletterne 
meget håndgribeligt, og derfor det 
man som skole ofte kaster sig over . 
Men nu må det være tid til ikke kun 
at tale om toiletter, jeg har derfor sat 
mig for, at medbestemmelse og de-
mokrati skal have lov at fylde i 0 .A .

I 0 .A er arbejdet med at implemen-
tere medbestemmelse og demokrati 
og gøre det til en naturlig del af klas-
sens hverdag kun lige gået i gang . 

Jeg forestillede mig, at det ville være 
let at finde en onlineportal med et 
skræddersyet undervisningsmate-
riale, men der tog jeg fejl . Derimod 
opdagede jeg, at der stort set intet 
materiale findes, der er målrettet til 
0 . klasse . Heldigvis fandt jeg på DR 
Undervisning frem til et forløb om 
grundloven med små film, opgaver 
og oplæg til samtale, der kunne bru-
ges . Eleverne tog godt imod materia-
let, hvor de kunne genkende elemen-
ter fra Ramasjangmysteriet .
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Materialet beskæftiger sig også med 
enevælde og diktatur, og giver for-
ståelige eksempler på, hvad medbe-
stemmelse er .

Herunder link til DR Undervisning:

https://www.dr.dk/undervisning_
flash/skole/ramasjangmysteriet/
grundlov/aktiviteter_tema2.pdf

https://www.dr.dk/undervisning_
flash/skole/ramasjangmysteriet/
grundlov/banko.pdf
https://www.dr.dk/skole/dansk/ind-
skoling/tema/se-afsnit-og-lav-op-
gaver-til-red-grundloven-fra-rama-
sjang-skurkene

https://www.dr.dk/skole/dansk/ind-
skoling/lav-samarbejds-aktiviteter-
om-love-regler-og-faellesskab

Jeg søgte også inspiration på EMU's 
hjemmeside under:
”Trivselsmålingen – Information og 
vejledning til skolens ledelse og pæ-
dagogiske personale”. ”Opfølgning 
af trivselsmålingen”, men fandt intet 
brugbart .

https://emu.dk/grundskole/under-
visningsmiljoe/trivselsmaaling/
trivselsmaaling-information-og-
vejledning?b=t5-t24-t2826

På Rygaards Skole, hvor jeg arbejder, 
holder alle klasser et ugentligt klasse-
møde . Mine elever har derfor været 
vant til at få og tag ordet i anliggen-
der, der har betydning for dem . Jeg 
har dog ikke gjort noget særlig ud af 
at italesætte, hvad det er, vi gør på 
møderne . Det er der nu lavet om på!

Konkret begynder vi hvert klassemø-
de med klassen samlet i rundkreds . 
Med lukkede øjne lytter vi til lyden 
fra tibetanske bedeklokker . På den 
måde, ved alle, hvad der skal foregå . 
Ofte vælger jeg, ud fra, hvad der rø-
rer sig i klassen, et emne at tale ud 
fra, andre gange har en elev bedt om 
at tale om et specifikt emne . 

For at sikre sig, at alle får mulighed 
for at sige noget, også de der ikke 
så ofte markerer, går en tryllestav på 

omgang i kredsen . Hvis modtageren 
ikke har kommentarer, sendes trylle-
staven videre . Oftest går staven fle-
re gange rundt, og det ender for det 
meste med, at alle får sagt noget . 
Hvert møde afsluttes også til lyden 
fra bedeklokkerne, der markerer at 
mødet er slut .

Det kan være en hjælp for nogle ele-
ver at give dem en sætningsstarter 
som f .eks .: 
Når jeg skal arbejde med opgaver i 
klassen, kan jeg godt lide at……

På Rygaards Skole, hvor jeg arbej-
der, holder alle klasser et ugent-
ligt klassemøde . Mine elever har 
derfor været vant til at få og tag 
ordet i anliggender, der har be-
tydning for dem . Jeg har dog ikke 
gjort noget særlig ud af at itale-
sætte, hvad det er, vi gør på mø-
derne . Det er der nu lavet om på!

Ugentligt klassemøde
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Til klassemøderne arbejder vi med, 
at eleverne tager udgangspunkt i sig 
selv, og lærer dem at give udtryk for 
deres ønsker og idéer til at trives i 
klassen og på skolen .
Som nævnt, taler vi nu om, at de 
kan være med til at bestemme, og at 
klassemøderne er et forum, hvor de 
kan give deres mening til kende .

Vi er stadig kun ved den spæde start, 
og lærerne i klassen skal også lære! 

Vi øver os i at dele ugens undervis-
ning op på en måde, så eleverne får 
mulighed for at vælge hvor og hvor-
når, de vil arbejde med de forskellige 
opgaver og aktiviteter . Eleverne har 
taget godt imod den nye arbejds-
form og er optaget af at have med-
bestemmelse og kunne komme med 
idéer og ønsker, der bliver modtaget 
seriøst af lærerne .

Det er derfor også sikkert, at elev-
demokrati, medbestemmelse og 
ytringsfrihed i 0.A er kommet for at 
blive!

I min søgen efter inspiration til at 
implementere elevdemokrati i 0 .A, 
er jeg stødt på nogle spændende in-
spirerende artikler, som jeg her lin-
ker til:

I magasinet Skolebørn nr. 1 2018:
LÆS OGSÅ: Reportage fra demokra-
tisk folkeskole i Israel: 
Her bestemmer eleverne selv, hvad 
de vil lære – eller om de hellere vil 
lege.

Citater fra magasinet Skolebørn nr. 1 
2018:
"Kun 6 procent af forældrene mener, 
at deres børn i høj grad har indfly-
delse på deres egen skolegang. Det 
kan skade elevernes motivation for 
at gå i skole og lyst til at engagere 
sig aktivt i samfundet, mener elever 
og forældre".

"Udover at klæde eleverne på til at 
blive demokratiske medborgere, vil 
det også have en positiv effekt på 
elevernes motivation, trivsel og læ-
ring", mener Jakob Bonde Nielsen.

På Unicefs hjemmeside:
Unicef.dk/rettighedsskoler

Det nationale forskningscenter for 
velfærd. Udvikling af trivselsmålin-
ger i folkeskolen:
https://www.vive.dk/media/pure/ 
5156/276628

For at sikre sig, at alle får mulig-
hed for at sige noget, også de 
der ikke så ofte markerer, går en 
tryllestav på omgang i kredsen . 
Hvis modtageren ikke har kom-
mentarer, sendes tryllestaven vi-
dere . Oftest går staven flere gange 
rundt, og det ender for det me-
ste med, at alle får sagt noget . 

Tryllestaven
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Kom og læs for 0.–2. kl. er udviklet med udgangspunkt i ny 
læseforskning og tilpasset en dansk skolehverdag, hvor elevernes 
forudsætninger kan være vidt forskellige. Læsebogen og 
arbejdsbogen er det fælles udgangspunkt, og systemet veksler 
mellem legende og struktureret tilgang, hvor der er plads til den 
enkeltes udvikling i fælleskabet.

Kom og læs mere på
gyldendal-uddannelse.dk/komoglæs

Gyldendal Grundskole
@gyldendal_grundskole
Gyldendal Uddannelse

Fæl skables

Fælles om at
læse forskelligt
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Elevråd – medbestemmelse 
og demokrati
Vi snakker altid om demokrati, som en selvfølge i hverdagen . Vi er opdraget 
i et demokrati og med det repræsentative demokrati som styreform . Såvel 
styreform, som tænkning giver vi videre til vores børn . Demokrati er ikke en 
selvfølge, og derfor er det vigtigt, at vi hele tiden italesætter vores demokrati, 
og vi opdrager eleverne i skolen til at tro på demokratiet og fællesskabet .

Af Anna-Mette Frederiksen, 
børnehaveklasseleder på 
Kildegårdskolen Vest i Herlev.
E-Mail: annamettef@gmail.com

På vores skole indførte vi for 7 år si-
den, en efterligning af de voksnes 
valg på mellemtrinnet . Året efter 
kom indskolingen med . For at forbe-
rede børnene i børnehaveklassen in-
den elevrådsvalget, snakker vi i klas-
sen om, hvad det indebærer at være 
elevrådsrepræsentant .

Da elevrådsvalget allerede ligger i 
midten af september måned, kræ-
ver det, at vi begynder at snakke om 
elevråd, medbestemmelse og demo-
krati, ugen efter de er startet i børne-
haveklassen . Det er en stor muldfuld 
for nybegyndere, men i den alder og 
lige startet, er alt det vi laver spæn-
dende, også selvom ikke alle forstår 
det endnu .

Der er altid nogle børn i klassen som 
er gode til at fortælle og som tør stil-
le sig frem for andre . Det er som re-
gel også de børn der stiller op som 
kandidater . De skal kunne stå foran 

de andre klassekammerater og for-
tælle om, hvorfor de gerne vil være 
med . På valgdagen skal klassen i den 
store hal og stemme på de kandida-
ter, der er stillet op i egen klasse . Da 
hele skolen har elevrådsvalg, starter 
vi med at se vores skoleleder på stor-

skærm, hvor han holder en lille valg-
tale, og derefter har vi fået tildelt en 
tid, hvor vi kan gå ned og stemme .

Alle børnene har fået en stemmesed-
del . Når de kommer ned i hallen, får 
de udleveret en stiller liste af de valg-
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tilforordnede, med billeder og navne 
på dem fra klassen, som stiller op . 
Det er kun i børnehaveklassen, der er 
billeder af kandidaterne på stemme-
sedlen . Inden vi går i hallen, har vi 
snakket om, at man kun kan stemme 
på en person, ellers er sedlen ugyl-
dig .

De valgtilforordnede er elever fra 
sidste års elevråd, og nogle af dem 
hjælper med at trække gardinet for 
de små valgrum . På den anden side 
står der valgtilforordnede og tager 
imod børnene, når de har stemt, for 
at sikre at de putter sedlen i kasser-
ne .

I børnehaveklassen er det lidt svært, 
når det er første gang, de prøver det . 
Når de stiller sig op i klassen for at 
fortælle, hvorfor de stiller op, og hvad 
de gerne vil gøre for klassen/skolen, 
er der altid nogle fine bud f .eks . “De 
store smider papir fra chips og mad 
de køber, kan vi ikke samle det op?” 
eller “hvornår får vi en rutsjebane”? 
Eller “hvornår begynder vi at sorte-
rer affald ligesom derhjemme”; Små 
børn har mange store tanker . 
For at imødekomme nogle af elevrå-
dets ønsker, har vi af flere omgange 
haft klasserne på skift ude at samle 
affald omkring skolen . Det er jo aktu-
elt hele tiden . 
Vi har derfor købt gribetænger, for 
de fleste af de små klasser synes det 
er sjovt at samle affald med en gri-
betang .

I starten af dette skoleår havde elev-
rådet et ønske om, at der blev købt 
veste ind, så de tydeligt kunne se, 
hvem der var gårdvagter . Vi bestil-
te veste, hvor der står gårdvagt på . 
Alt er jo ikke rosenrødt, for der var 
jo også voksne der startede med at 
sige, “at de havde da været gårdvagt 
i mange år, uden at gå med vest” . 

Vi har haft det oppe og vende flere 
gange på vores fælles ugentlige fri-
kvartersmøder, og vi kan jo ikke til-
lade os at snakke om demokrati og 
inddragelse, og så ikke følge et øn-
ske, som elevrådet er kommet med . 
Derfor går alle vagter med vest i 
indskolingen . Eleverne siger, det er 
nemt at få øje på vagterne, og for-
ældrene har udtrykt, at det er rigtig 
godt . Vores ukrainske elever kan se 

vi er der, så de føler sig trygge, selv-
om vi ikke kan snakke samme sprog .

Da vi er en rettighedsskole, har elev-
rådet også fulgt op på, hvor langt vi 
er kommet med vores klasse Charter 
(så fint beskrevet i Skolestart nr .5 
2022) og hvordan vores Charter for 
fællesrummet skal være . Det har bå-
de børn og voksne været med til at 
udforme .

Elevrådet vil i den nærmeste frem-
tid arbejde for affaldssortering på 
skolen . Det betyder, at forvaltningen 
i kommunen skal inddrages, da en 
sådan ordning skal gælde alle kom-
munens skoler, hvis det skal give 
mening . 
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Skoleparathed og
de primitive reflekser
Mange af de børn, der starter i 0 . klasse kan ikke kaste bold, holde på en blyant, eller klatre i 
træer . Er det så vigtigt om man kan kaste en bold, vi befinder os jo i det 21 . århundrede, hvor 
mere og mere af vores dagligdag foregår på en computer . Skal et barn med djævelens vold 
og magt kunne holde på en blyant, når hovedparten af det, vi skriver, skrives på et tastatur?

Af Kirsten Korning, 
Cand. pæd. pæd. psyk.
E-mail: info@develoop.dk
www.develoop.dk

Hvad er skoleparathed?
Historisk set har der været flere va-
rianter af begrebet ”skoleparathed”, 
men ens for dem er, at det handler 

om udviklingsniveau – kognitivt, mo-
torisk, sensorisk og emotionelt .

Men hvordan når et barn overhove-
det dette udviklingstrin . Er det noget, 
der bare sker? Og hvorfor sker det 
tidligere for nogle end for andre?

Når et barn i dag starter i børneha-
veklassen, kan vi ikke længere være 
sikre på, at det kan kaste og gribe en 
bold, holde på en blyant, holde ba-
lancen, klatre i træer eller for den 
sags skyld sidde stille på en stol . 
Men er det så vigtigt?

Er det så vigtigt om man kan kaste 
og gribe en bold, vi befinder os jo 

i det 21 . århundrede, hvor mere og 
mere af vores dagligdag foregår på 
en computer . Skal et barn med djæ-
velens vold og magt kunne holde på 
en blyant, når hovedparten af det, vi 
skriver, skrives på et tastatur? 

Svaret er et stort og rungende JA . 
Det er vigtigt – meget vigtigt . For 
hjernens udvikling!

Kroppen udvikler hjernen 
– ikke omvendt
Det er kroppen, der udvikler vores 
hjerne, ikke omvendt, og derfor kan 
vi ikke vende udviklingen ”på hove-
det” og sige, at dette og hint behøver 
vi ikke længere lære, for det bruger 
vi alligevel ikke . 

Evolutionen går ikke helt så stærkt, 
som vi måske gerne ville det . Et 
menneskes udvikling følger stadig 
det samme mønster, som den altid 
har gjort og hvert eneste lille udvik-
lingstrin er vigtigt i forhold til den 
efterfølgende udvikling . Hvert ene-
ste lille udviklingstrin bygger ovenpå 
den foregående udvikling – lige fra 
undfangelsen og til vi forlader denne 
verden .

Men kan vi så ændre det, når udvik-
lingen bare kører, som den altid har 
gjort? 

Nej, vores børn udvikler sig ikke, 
som børn gjorde for blot 20 år si-
den . Udviklingen følger ganske vist 
den samme bane, som den altid har 
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gjort, men der opstår huller i den, når 
vi ikke bevæger os, som vi gjorde for 
et par årtier siden . Huller, som ikke 
lukker sig af sig selv, blot fordi vi bli-
ver ældre, men som annullerer efter-
følgende udvikling, fordi den ikke har 
noget at hvile på .

Hvordan undgår vi at der bliver 
huller i børnenes udvikling?
Hvad der er foregået inden fødslen, 
kan vi af gode grunde ikke teste, men 
hvad der er, eller skulle være, fore-
gået – rent udviklingsmæssigt – efter 
fødslen kan forholdsvis nemt og en-
kelt testes . Der er især to områder, vi 
skal have øget fokus på .

KIDD-syndrom
Betegnelsen står for Kranie-nakke-
leds-Induceret Dyspraksi og Dysg no-
si og betyder at leddet mellem hove-
det og øvre nakke er låst . 

De mest almindelige symptomer hos 
barnet med KIDD-syndrom er:
• Problemer med grov- og finmoto-

rikken
• Usikker balance 
• Dårlig holdning
• Sprog-, skrive- og læsevanskelig-

heder
• Hyperaktivitet og svært ved at sid-

de stille .
• Overfølsom over for berøring og-

så af tøj .

Hvad gør KIDD ved børns 
udvikling og læring?
KIDD lukker af for at informationer og 
signaler fra resten af kroppen når op 

til hjernen til bearbejdning . Forestil 
dig en haveslange med et knæk på 
– vi kan sikkert alle forestille os hvad 
det betyder for den vandmængde, 
der kommer gennem slangen! Det er 
hvad KIDD-syndrom gør ved forbin-
delserne mellem krop og hjerne, og 
det er en mulig årsag til udfordringer 
med læring og adfærd .

Forskning viser at nogle af de vig-
tigste forbindelser i krop/hjerne-
udviklingen er dem, der forbinder 
balance, holdning, syn og lærings-
evne . Når de mentale og motoriske 
aktiviteter modner sammen, lærer 
børn naturligt og nemt . Fx . er den 
optimale rækkefølge for en baby at 
krybe før det kravler, hvilket stimule-
rer venstre-til-højre-bevægelsen og 
synet . Venstre-til-højre-bevægelsen 
er nødvendig for bl .a . læsning . Når 

barnet begynder at kravle, stimule-
res hovedets op-og-ned-bevægelse, 
som udvikler det perifere syn, der 
sam men med venstre-til-højre-be-
vægelsen danner det samsyn, der er 
så vigtigt i forbindelse med mange 
opgaver .

Nogle børns udvikling synkroniseres 
uden nogen specifik hjælp, men når 
styrker og svagheder kan identifice-
res og udjævnes, inden de begynder 
at skabe problemer, vil et barns evne 
til at lære at læse, skrive og lave ma-
tematik – og huske, hvad det har lært 
– forbedres væsentligt .

De primitive reflekser
Primitive reflekser er ubevidste mo-
toriske reaktioner, der sørger for bar-
nets overlevelse de første måneder 
af dets liv . Efterhånden som hjernen 
modnes, skal og bør de primitive re-
flekser integreres i centralnervesy-
stemet i 4-6 måneders alderen og 
erstattes af bevidste motoriske be-
vægelser . Enkelte reflekser forbliver 
aktive indtil barnet er op til 3 år, hvil-
ket er helt normalt . 

Primitive reflekser hos 
højrisiko spædbørn
Der kan være flere årsager til at 
de primitive reflekser ikke integre-
res . En af dem er en traumatisk fød-
selsoplevelse, som bl .a . præmatur 
fødsel, sædefødsel, fødsel med sug 
eller tang og kejsersnit, meget lang-
varig eller meget hurtig fødsel .
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En anden samfundsmæssig faktor, 
der kan betyde at de primitive reflek-
ser forbliver aktive længere er man-
gel på udforskning af barnets omgi-
velser i krybe- og kravlefasen . Hvis et 
barn tilbringer det meste af sin tid i 
et autosæde, en klapvogn, en vugge 
eller lignende, er det sandsynligt at 
de primitive reflekser forbliver aktive 
ud over det typiske tidsrum .

Det kan også være skadeligt for ud-
viklingen at “gøre for meget for hur-
tigt” .

Uheldigvis kan det barn, der ikke 
kravler ret længe – eller slet ikke – 
springe over afgørende udviklings-
trin i forhold til den visuo-spartiale 
udvikling .  Det er yderst vigtigt at 
børn først mestrer deres omgivelser 
fra gulvhøjde eftersom dette udvik-
lingstrin styrker deres muskelsyste-
mer og lægger grundstenene til hø-
jere ordens koordinering og rumlig 
opmærksomhed . 

Formålet med de 
primitive reflekser
Primitive reflekser har forskellige for-
mål . Nogle af dem er beregnet til at 

sikre spædbarnets overlevelse, f .eks . 
søgerefleksen, der hjælper det diende 
spædbarn med at finde brystvorten . 
Spædbørns søgerefleks er kun aktiv, 
når de er sultne og berøres af en an-
den person, ikke når de berører sig 
selv . Et par af reflekserne har formo-
dentlig haft betydning for spædbørns 
overlevelse op gennem evolutionen, 
som f .eks . Moro refleksen . Andre pri-
mitive reflekser som sutterefleksen 
og griberefleksen skaber positive 
samspil mellem spædbarn og for-
ældre . De er beregnet til at forældre 
reagerer med kærlighed og omsorg 
og mader barnet mere kompetent . 
Desuden hjælper det forældrene med 
at berolige deres barn og barnet med 
at styre stress og den mængde stimu-
lation, det udsættes for . 

Hvilke primitive reflekser 
skal tjekkes?
Moro, Tonisk labyrint-refleks, Sym-
me  trisk tonisk nakke-refleks, Asym-
metrisk tonisk nakkerefleks, Spinal 
Galant, Babiski og Sutte- og sugere-
fleksen .

Hvilke symptomer er der på 
aktive primitive reflekser?
• Søvn og spiseproblemer
• Hader forandringer
• Konstant i alarmberedskab
• Lav stress-tærskel
• Overfølsomhed overfor berøring, 

lyd, lys, lugt og smag
• Spændinger i kroppen
• Separationsangst

• Koncentrationsbesvær
• Tisser i bukserne
• Nedsmeltninger
• Lav impulskontrol 
• Nedsat balance og koordinering
• Lav muskeltonus
• Uro i kroppen
• Nedsat arousal-regulering

Hvad gør aktive primitive reflek-
ser ved udvikling og læring?
Primitive reflekser er den første del 
af hjernen, der udvikler sig, og bør 
kun være aktive i de første måneder 
af barnets liv . I den typiske udvikling, 
integreres de primitive reflekser na-
turligt og af sig selv i den rigtige ræk-
kefølge i løbet af barnets første år, og 
andre reflekser, holdningsreflekser-
ne dukker op . Holdningsreflekserne 
er mere modne reaktionsmønstre, 
der styrer balance, koordinering og 
sansemotorisk udvikling . 

Hvad kan vi gøre ved det?
Når det er så vigtigt at et barns primi-
tive reflekser er velintegrerede, hvor-
for er det så lige, de ikke bliver tjek-
ket allerede når barnet er 1-3 år? Det 
giver ikke mening at sundhedsplejen 
generelt stopper med at tjekke pri-
mitive reflekser, når barnet bliver et 
år – netop på det tidspunkt, hvor det 
er kritisk, at reflekserne er ordentligt 
integrerede, så de efterfølgende pri-
mære sanser, sanseintegrationen, 
sproget, grov og finmotorikken og 
kognitionen kan udvikle sig optimalt .

De primitive reflekser er ellers nem-
me at tjekke og også nemme at in-
tegrere . Der findes mange, mange 
hjemmesider, YouTube-videoer og 
bøger, hvor der er fine anvisninger 
på, hvordan det gøres (https://www.
theorganizedmindhq.com/ er den 
hjemmeside, jeg bedst kan lide) og 
ellers bør kommunens ergoterapeu-
ter være kyndige på området .

Det tager 10 minutter pr . barn at tjek-
ke primitive reflekser, og hvis man 
indbygger de sjove, nemme øvelser 
i f .eks . godmorgen-ritualet i børne-
haveklassen, vil alle børnene kunne 
have velintegrerede primitive reflek-
ser, når de starter i 1 . klasse . 

Moro, Tonisk labyrint-refleks, 
Sym me  trisk tonisk nakke-re-
fleks, Asym metrisk tonisk nak-
kerefleks, Spinal Galant, Babiski 
og Sutte- og sugerefleksen .

Hvilke primitive 
reflekser skal tjekkes?
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Pausefisken er en lille leg/øvelse, 
som kan bruges som overgang mel-
lem forskellige aktiviteter, som pau-
se i et længerevarende forløb, og i 
øvrigt til alle tider, hvor der er brug 
for lige ”at rense hoved eller krop” .

Det er tanken, at vi i hvert blad præ-
senterer en ny pausefisk .

Har du en god ide, så send den gerne 
til redaktøren på mail: 
red@bhklf.dk 

Foreningens formand – Marianne 
Giannini – serverer her den første 
pausefisk .

PAUSEFISKEN nr. 1
Bladudvalget har besluttet at indføre et lille nyt 
element i bladet – PAUSEFISKEN...

Marianne Giannini,
børnehaveklasseleder på
Langelinieskolen i København.
Formand for 
Børnehaveklasseforeningen

Vi Subitizer ind imellem i min klas-
se .
På Youtube har jeg fundet en ældre 
engelsk gut, (på min alder), der har 
lavet en masse Subitize udfordrin-
ger .

Prøv at søg på: ”Subitize super fast” . 

Sådan foregår det:
Børnene sidder foran skærmen og 
skal hurtigt sige, hvilket antal de ser . 
Det er sjovt og virkelig lærerigt, og 

de børn der har svært ved at antals-
bestemme, bliver hurtigt bedre og 
bedre . 

Søg på ”Subitize Jack”, der er rig-
tig mange forskellige øvelser . Start 
med Subitize 0-5 . 

Når man efterfølgende spiller spil 
og børnene slår med terning, kan 

man mærke, at de ikke så tit tæller 
øjne, men ved hvad de har slået .

Subitizing
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Udpluk af nye bogomtaler
www.boernehaveklasseforeningen.dk

Vi har fået rigtig mange bøger til omtale denne gang . Du kan læse alle omtaler af bøgerne på vores hjemmeside .

Autisme & Tilknytning
Af Lennart Pedersen, Birgitte Mølgård og 
Jeanette Ringkøbing Rothenborg
141 sider . Pris: 300,- kr . inkl . moms
Forlag: Dansk Psykologisk forlag, 2 . oplag 2019 

En fin bog, som kaster et vigtigt blik på, hvorle-
des det er at være en familie med et barn med 
en ASF-udviklingsforstyrrelse . Det er en vigtig 

bog for os at læse, for, som der står i bogen, så ”kan velmenende 
fagfolk, være en yderligere belastning i en i forvejen vanskelig 
situation”. Bogen er skrevet af tre forfattere – en psykolog og to 
dygtige kvinder, som ud over at være forfattere, har drenge med 
ASF . Undervejs i bogen bringes nedslag fra mødrenes erindrin-
ger om at være mor til et barn, som ikke trives og om tilknytnin-
gen til barnet . Disse erindringer belyses med psykologiske teo-
rier om tilknytning . 
Læsning som berører og beriger, og som anbefales for os profes-
sionelle, som udgør en del af systemet omkring disse familier, 
hvor vi er med til at træffe beslutninger og vurdere indsatser . 

Håndbog i børns sorg
Af Atle Dyregrov og Martin Lytje
220 sider . Pris: 269,- kr . inkl . moms
Forlag: Dafolo, 2022

To norske forskere med speciale i børns sorg 
har skrevet denne bog, som en kvalificerende 
og hjælpende hånd til dem, som møder børn i 
sorg . Det vil desværre være en del af os . Det er 

ikke noget, som ellers har fuldt meget i forskningen . Måske man 
har antaget, at børn ikke forstod døden og ikke oplevede sorg .
Men det gør de, men på forskellige måder, og de har brug for 
voksne som bistår dem i processen . 
Bogens kapitler gennemgår almindelig sorgreaktioner, hvad er 
god børnehjælp, hvordan udvikler børns sorg sig, hvilke typer 
tab er der, hvordan mestres tab, hvordan kan skolen støtte, hvilke 
terapi er mulige og interventioner efter katastrofer .
Bogen kommer altså rigtig godt rundt og kan også bruges som 
opslagsværk . En særdeles god ide at have stående, når livets hår-
de omstændigheder rammer en af vores elever . 

Fly, Dyr i natten, Farlige dyr, Størst i verden,  
Højest i verden
Af Per Straarup Søndergaard
20 sider . 
Pris: 100,- kr .  ex . moms . Lix 6-16
Forlaget Straarup & co

Så er der udkommet fem nye titler af Fakta Mini af Per Straarup 
Søndergaard . Bøger er opbygget som en traditionel fagbog med 
indholdsfortegnelse, stikordsregister og faktabokse undervejs . 
Meget eksemplarisk . Børn nyder at lære om verden . Her kan du 
læse om hvem mon er det største dyr, om dyr der lever i natten 
eller de farlige af slagsen . Du kan også læse om de højeste og 
meget om fly . Bøgerne er i en god hardback kvalitet og flot illu-
strerede med fotografier .

Læs & træn 4
Af Tina Kornbeck Nielsen og Maya Rabjerg 
Meltofte
40 sider . Pris: 48,- incl moms
Forlag: Straarup & co, 2022
Lær & Læs er en serie af opgavebøger til indsko-
lingen . I bøgerne er der fokus på læsetræning 
gennem samarbejde, letlæsningsøvelser og teg-

neopgaver, der er med til at træne syntesen . Opgaverne tager 
udgangspunkt i frilæsningsbøger fra Straarup og tekstuddrag er 
indsat ind i opgavebogen, så alt er samlet her . 
Niveau 4 er til eleven i den tidlige læseudvikling, som kender 
bogstavernes standardlyde, Her øver eleven sig i at sætte fire 
bogstaver sammen til lydrette ord, læse ord ved hjælp af rim-
analogi og genkende enkelte ikke-lydrette ord .

Læselyst i skole og SFO
Tiltag og aktiviteter til praksis
Af Pernille Sørensen
216 sider . Pris: 399,- kr . incl moms
Forlag: Akademisk Forlag, 2021
Læselyst er afgørende for udviklingen af en god 
læsefærdighed – og dermed også for en funktionel 

læsekompetence . Bogen ”Læselyst” er til de fagprofessionelle på 
skloler og i dagtilbud . Første del af bogen er en overskuelig teo-
retisk gennemgang af, hvordan læsefærdigheder udvikler sig og 
hvordan vi sammen kan påvirke det . Bogen er farvekodet og op-
delt i to . I praksisdelen finder du masser af konkrete ideer, redska-
ber og aktiviteter, som nemt kan omsættes til praksis . Med bogen 
får du også adgang til en række kopiark med forskellige værktøjer, 
som kan bruges i forbindelse med personale- og forældremøder .

Vensomhed
Af Anne Søgaard
168 sider . Pris: 279 kr . inkl . moms
Forlag: Dafolo, 2022
Inklusionskonsulent Anne Søgaard har udgivet en bog 
om opbygning af fællesskaber gennem vensomhed . 
Vensomhed handler om at skabe en kultur, der fremmer 
venskaber . For fællesskab er, ifølge Anne Søgaard, det 

femte element . Vi har i vores samfund et for ensidigt fokus på individet 
– vi skal dyrke relationerne . Bogen er inddelt i tre afsnit . I første del kan 
du læse om ICDP’s otte temaer for godt samspil og tre dialogformer . Det 
er grundformen, som vensomhed bygger på . Vensomhed synes da også 
at være et mere bæredygtigt perspektiv end inklusion – hvem vil gerne 
inkluderes? I anden del kan du læse om forråelsens trin, eksklusionspro-
cesser og hvordan man opdager det . Du kan læse om samarbejdspro-
cesser med forældre og hvordan forstyrrelser kan mødes med et dobbelt 
blik og hvordan du kan arbejde med anvisning fremfor afvisning . I tredje 
del af bogen kan du læse om ledelse af god klassekultur Undervejs er 
små øvelser beskrevet som relationscirklen, fra fejl til ressourcer, veje til 
et gode møde og listen med spørgsmål til barnet, værdikort og skema 
til stjerneøjeblikke . Det er en rigtig god bog, som inddrager lidt af alt af 
det vigtigste . Et godt sted at begynde, hvis du har en klasse eller et barn, 
som ikke er i trivsel eller arbejder i et team, som trænger til en fælles 
vensom tilgang . Pædagoger og lærere spiller en helt afgørende rolle i at 
sikre børns adgang til venskaber, trygge grupper og en følelse af sam-
hørighed . Det er de voksne, som er med til at sikre, at børn har det godt 
med sig selv og med andre . Det er de voksne, der med deres stemme, 
kropssprog, forventninger og handlinger kan skabe grobund for en ven-
som, anerkendende og omsorgsfuld kultur . Opgaven er vigtig, for det har 
afgørende betydning for børnenes liv og fremtid . Og opgaven er mulig 
– det viser denne bog, hvor Anne Søgaard deler ud af sine mangeårige 
erfaringer med at hjælpe skoler og institutioner med at sætte vensomhed 
på dagsordenen
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medlemssiden

Nyt fra hovedstyrelsen i Børnehaveklasseforeningen

Vi har haft nogle travle måneder i 
Hovedstyrelsen – udover travlheden, 
der er i vores klasser på skolerne, har 
vi haft travlt med at forberede og del-
tage i kongressen i Danmarks lærer-
forening .

Som vi håbede, fik vi skabt lydhør-
hed for vores område . Vi var på ta-
lerstolen to gange og fik i begge 
tilfælde tilsagn fra Hovedstyrelsen 
i DLF om, at de ville se på vores fo-
kusområder .

Vi pointerede, at i hele materialet 
"Sam men om inklusion" var børne-
haveklasselederne ikke nævnt en 
eneste gang! Det fik Regitze Flannov 
på talerstolen med tilsagn om, at det 
selvfølgelig skulle rettes, da det er os, 
der møder børnene, som de første på 
skolen . Hun bedyrede, at var vi med-
tænkt i materialet og var indbefattet, 
hver gang der blev skrevet lærere . 

Der vil nu blive pointeret i starten af 
materialet, at hver gang der bliver 
nævnt lærere, er det en betegnelse 
for både børnehaveklasseledere, læ-
rere og andre voksne i skolen om-
kring barnet . 

Det andet tilsagn var endnu vigti-
gere, og et vi har kæmpet for i rigtig 
mange år: At få samme arbejdsvilkår 
som vores lærerkolleger . Nogle kom-
muner rundt i landet er blevet enige 
om, at børnehaveklasseledere og 
lærere skal have samme antal timer 
afsat til elevtid . Men mange andre 
steder, har børnehaveklasselederne 
mere undervisningstid end lærerne . 
Nu hvor kommunerne er økonomisk 
trængte, skal vi sikre os, om muligt 
mere, at vi ikke bliver sat yderligere 
op i undervisningstid og få nedskre-
vet, at vi på landsplan har samme 
undervisningstid, som vores lærer-
kolleger . 

Morten Refskov som er formand for 
overenskomstudvalget, gav ét klart 
tilsagn om, at der er sket en udvik-
ling indenfor børnehaveklasseleder-
nes arbejde, og at der skal ske juste-
ringer både i forhold til de vilkår, der 
er for arbejdet og at noget skal gøres 
anderledes . Vi vil holde et vågent øje 
med dette . Vi vil have samme vilkår – 
og det kan kun gå for langsomt .

Vi glæder os meget til vores Skole-
startskonference den 6 .-7 . marts 2023 . 

Vi ved godt, at der er rigtig mange af 
jer, der ikke får lov til at deltage, men 
vi vil opfordre jer til at spørge om lov 
hvert år . Det er en skøn konference 
med dygtige oplægsholdere og mas-
ser af skønne børnehaveklasselede-
re . Se program i bladet .

Vi glæder os også til at deltage i jeres 
kredsgeneralforsamlinger rundt om i 
landet . Vi håber, at mange af jer vil 
møde op, og hvis der ikke er general-
forsamling i ens egen kreds, er man 
altid velkommen i den nærliggende 
kreds . 
I er også altid velkomne til at kon-
takte hovedstyrelsen i Børne have-
klasseforeningen og bede om hjælp 
til at få etableret en aktiv kreds i jeres 
område .

Marianne Giannini
Formand for 
børnehaveklasseforeningen
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Fokus på matematik, teater/drama/
trivsel og teknologiforståelse
Vi glæder os til at byde velkommen til endnu en skolestartskon
ference. Vi vil på skolestartskonferencen 6.7. marts 2023 have fokus 
på både det at være børnehaveklasseledere og på det indhold, der 
kan være i et børnehaveklasseår.

Anja Heymann Bøhnke fra Undervisningsministeriet vil komme 
og skyde konferencen i gang med eksempler på, hvor man kan få 
inspiration, når man skal udarbejde sin årsplan og vælge, hvad der 
er relevant at komme i den.

Anette Kristensen kommer og holder oplæg om værkstedsunder
visning i matematik.

Anna Ross Agner og Lotte Winkelskjold er teaterpædagoger og  
lærere og vil gøre os klogere på, hvordan vi kan bruge drama i  
trivselsarbejdet i børnehaveklassen.

Tine Duus og Thomas Falleman vil komme med ideer til, hvordan vi i 
børnehaveklassen både kan arbejde med den tidlige introduktion til 
kodning og også til arbejdet med designprocesser.

Rikke Yde Tordrup vil afslutte konferencen med et oplæg der vil 
gøre os klogere på, hvordan vi som børnehaveklasseledere tackler 
”markante forældre” på den bedst mulige måde. 

I løbet af konferencen bliver vi forkælet med dejlig mad i skønne 
omgivelser og selvfølgelig det allerbedste – hinandens gode selskab. 

Skolestartskonferencen afholdes på Hotel Storebælt, som er et af 
Danmarks Lærerforenings dejlige kursussteder.  
Hotel Storebælt ligger i Nyborg. Nærmere information om kursus
stedet Sinatur Hotel Storebælt www.sinatur.dk/storebælt

Kontakt Børnehaveklasseforeningen vedrørende spørgsmål i forbin
delse med Skolestartskonferencen på mail: bhklf@bhklf.dk eller på 
telefon 26 11 23 59.

Du kan finde programmet og tilmelding på Børnehaveklasse
foreningens hjemmeside www.boernehaveklasseforeningen.dk

Program for 2023
Mandag den 6. marts 2023
Kl. 08.00  09.00 Ankomst og kaffe
Kl. 09.00 Vekomst 
Kl. 09.10  10.30 Fælles oplæg
Kl. 10.30  10.45 Kaffepause
Kl. 10.45  13.00 Workshop (der udbydes tre 

workshop se, www.boernehave
klasseforeningen.dk)

Kl. 13.00 15.30 Frokost. Tid til at tjekke ind på 
sit værelse, gå en lille tur, se 
alle udstillingerne fra forlagene 
og opleve korte spots/præsen
tationer af nye materialer. 

Kl. 15.30  17.45 Workshop (der udbydes tre 
workshop se, www.boernehave
klasseforeningen.dk)

Kl. 19.00  21.30 Spisning

Tirsdag den 7. marts 2023
Kl. 07.00  09.00 Morgenmad 
Kl. 07.00 Hvis man har lyst:  

Morgenbadning
Kl. 08.30  09.15 Morgentur til vandet 
Kl. 09.15  09.45 Morgensang og info fra Børne

haveklasseforeningen
Kl. 10.00  12.15 Workshop (der udbydes tre 

workshop se, www.boernehave
klasseforeningen.dk)

Kl. 12.30  13.30 Frokost
Kl. 13.30  15.00 Fælles oplæg
Farvel og tak for denne gang

Kursusafgift: Medlemmer i delt dobbelt
værelse 4100 kr.

 Medlemmer i enkeltværelse 
4600 kr.

 Ikke medlemmer i delt dobbelt
værelse 4900 kr.

 Ikke medlemmer i enkeltværelse 
5400 kr.

Indkvartering: I receptionen på Hotel Storebælt 
(værelserne er til rådighed fra  
kl. 14.00 på ankomstdagen).

 Indkvartering finder sted i delt 
dobbeltværelse, med en kollega. 
(Enkeltværelse kan i mindre om
fang tilbydes mod en merpris).

Målgruppe: Børnehaveklasseledere, lærere 
og pædagoger, der underviser i 
indskolingen.

 Ret til ændringer forbeholdes.

Skolestartskonference
Hotel Storebælt i Nyborg
Mandag den 6. og tirsdag den 7. marts 2023

Børnehaveklasseforeningen
Tlf. 26 11 23 59 – Email: bhklf@bhklf.dk
www.boernehaveklasseforeningen.dk 
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