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SKOLESTART. Nr. 7, 2004 
Børnehaveklasseforeningen 

 

Alting starter et sted 
Hvis alle undervisere vidste, hvilken betydning 
børnehaveklasselederen kan have for børnenes senere succes i 
skolen med læsning og skrivning, så… 
 
Af Kirsten Wangebo 

 

 

En onsdag formiddag kigger jeg tilfældigvis ind gennem vinduet i 

børnehaveklassen. Børnehaveklasselederen sidder afslappet, men koncentreret på en 

stol ved siden af en whiteboard-tavle, der står på gulvet. En STORBOG står opslået 

på tavlen, så alle børnene, der sidder foran hende på gulvet, kan se både bogens 

tekst og illustrationer. I hånden har hun en lille magisk pegepind, en læsetryllestav. 

Hun må åbenbart have spurgt børnene om et eller andet, for pludselig ryger ti små 

fingre i vejret. Efterfølgende rejser en dreng sig op og overtager læsetryllestaven.  

Læreren begynder at læse teksten op for børnene, og drengen peger hurtigt og 

nøjagtigt et efter et på det ord i bogen, der samtidig kommer ud af lærerens mund. 

Da han når til slutningen af linjen, skynder han sig lynhurtigt at pege til venstre på 

linien lige nedenunder.  

Jeg skubber vinduet op, så jeg kan høre, hvad der sker. Jeg når lige at høre læreren 

sige til drengen: ”Jeg lagde mærke til, at hver gang jeg sagde et ord, så pegede du 

nøjagtigt på det ord, der var det samme i bogen. Det er lige præcist sådan, man gør, 

når man skal lære at læse. Tak, skal du have, Thomas.”  Thomas ser ret tilfreds ud, 

og sætter sig ned til de andre børn.  

Da Thomas er kommet på plads, spørger læreren børnene, om bogen endte, som de 

havde forestillet sig. En lille diskussion starter, og børn og lærer diskuterer også, 

hvad der var det bedste sted i bogen, og hvorfor. Det er der nu ikke helt enighed 

om.  

Så følger en række spørgsmål. Nogle andre børn kommer op – overtager 

pegepinden og svarer på lærerens spørgsmål ved at pege og måske forklare det så 

godt, de kan. 
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Børnehaveklasselederen startede med at spørge:  

”Hvem andre kan vise mig, hvad vej man læser?”  

og fortsatte så:  

”Når man er kommet hen til slutningen af en linje, hvad skal man så gøre?” 

”Hvor står der kat? 

”Hvordan kan man vide det? 

”Står der kat andre steder? 

”Hvem kan vise mig et k?”  

”Er der andre slags k’er på denne side?”   

 

Der er meget på spil 
Denne lille 15 minutters daglige morgensekvens drejer sig ikke kun om at læse en 

historie op for børnene, og at de skal lære at sidde stille og lytte. Der er meget, 

meget mere på spil. Det er et eksempel på en interaktiv læringsproces, hvor børnene 

gradvist lærer at forstå de begreber, der knytter sig til den første læsning og 

skrivning, ja, som er en forudsætning for overhovedet at kunne tilegne sig læsning. 

Børnene lærer også, at der er mange veje til læsning. 

Inden den mere formelle læseundervisning går i gang i første klasse, føres børnene 

via den gode historie ind i læsningens univers, og de tilegner sig ubevidst de 

nødvendige skriftsproglige begreber hen ad vejen, hver i deres eget tempo.   

 

Grådig kat er sulten 
Bagefter fortalte børnehaveklasselederen mig, hvad der mere var sket, før jeg 

kiggede ind ad vinduet. Hun fortalte, at hun den dag brugte STORBOGEN Grådig 

kat er sulten. Da børnene var kommet på plads, startede hun en samtale med 

børnene ud fra billedet på bogens forside, bogens titel og bogens tema. Hun stillede 

nogle generelle spørgsmål og spurgte, om der var nogen af dem, der vidste hvad 

ordet grådig mon betød? Kendte de andre ord for grådig? Kendte de nogen, der var 

grådig?  

Var der nogen, der havde en kat? Var den grådig?  Dernæst læste hun titlen igen, 

mens hun samtidig pegede på ordene med læsetryllestaven og fortalte i en sætning, 

hvad bogen handlede om uden at nævne slutningen. 
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Så bladrede hun ret hurtigt bogen igennem, bad børnene om at fortælle om 

handlingen ud fra billederne, udpegede nogle kerneord i teksten, men stoppede før 

den sidste side. Her bad hun børnene om at lukke øjnene og inde i sig selv forestille 

sig, hvad bogen mon endte med.  

Hendes sidste replik var: ”Vi må hellere læse bogen forfra, for at finde ud af om 

Grådig kat får sin vilje.” Det var her jeg kom forbi og tilfældigvis kiggede ind af 

vinduet og så hende sidde ved siden af den opslåede bog med børnene foran sig. 

 

At se og at kigge  
Børnehaveklasselederens mål var at gøre børnene til aktive og medlevende lyttere, 

der lidt efter lidt ville begynde at forstå, at det er ordene og ikke billederne, der 

bestemmer, hvilke ord, der kommer ud af hendes mund. Ved at vende tilbage efter 

oplæsningen og bede børnene om at pege og vise forskelligt, selv om de måske ikke 

lige kendte de helt præcise faglige begreber, var hun lige så stille begyndt at rette 

børnenes opmærksomhed på de skriftsproglige begreber: at der er noget, der hedder 

ord, store og små bogstaver, at der er forskel på bogstaver, at der findes tegn som 

punktum, komma, spørgsmålstegn, udråbstegn og anførselstegn. Alle disse begreber 

har hvert og et deres bestemte funktion i teksten. De er, kan man sige, tekstens 

vejvisere, der ikke alene fortæller os, hvad der står, men også hvordan man skal 

læse for at kunne forstå teksten.   

Hun lærer børnene systematisk og med rettet opmærksomhed at se på teksten i 

stedet for at kigge usystematisk på tekst og billeder.    

Hun tager børnene ved hånden og inviterer dem indenfor i læsningens univers.  

 

At læse: en meningssøgende proces 
Men hvorfor læsetryllestaven? Hvorfor taler hun med børnene om bogens handling, 

om hvad de tror der sker, og hvad der så skete i forhold til det de troede? Hvorfor 

tænker hun i FØR, UNDER og EFTER? 

Hun tager udgangspunkt i en læseteori, der definerer læsning som en 

meningssøgende proces. Hvis krusedullerne skal give mening, er det ikke nok at 

kunne bogstaverne eller bogstavernes lyde isoleret. Det skal børnene ende med at 

kunne, men der er også mange andre informationer i teksten, som barnet skal bruge. 

Men først skal barnet lære de skriftsproglige konventioner, dvs. de regler, der 
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gælder i vores skriftsprogskultur for, ”hvordan man gør”, når man læser og skriver. 

Det indebærer, at barnet skal kunne udnytte alle tekstens informationer. 

 

 

Rettet fokuseret opmærksomhed 
Alle børn er forskellige. Der er stor forskel på, hvor fokuseret opmærksomme børn 

er på den trykte tekst. Erfarne børnehaveklasseledere ved det og lærere ved det, og 

de ved også, at de børn, der hæfter sig ved ord, bogstaver og andre teksttegn, 

kommer i gang med at læse og skrive langt tidligere end de børn, der ikke har 

samme fokuserede opmærksomhed. De ved også, at børn har meget forskellig 

forforståelse og viden med sig i bagagen, når de starter i skolen. Viden og 

forståelse, som de skal bruge til at håndtere de nye udfordringer, der hører med til at 

gå i skole og lære nyt.  

Hvert eneste barn, der starter i børnehaveklassen, har hver især allerede gjort sig 

meget forskellige erfaringer med bøger og skriftsprog, inden de starter i skolen. 

Meget tidligt, flere år før skolestart, har nogle børn allerede en intuitiv fornemmelse 

for de skriftsproglige begreber, dvs. fornemmelse for læseretningen, for hvad et ord 

og en sætning er, hvad der er først og sidst. Fornemmelse betyder i denne 

sammenhæng en implicit forståelse, en tavs viden om, hvordan reglerne for 

skriftsproget er, hvad enten det er rigtigt eller forkert. De fleste børn har opfattet 

noget lang tid før, de har lært de præcise gloser for begreberne. De ved det bare. 

Først senere kan børnene eksplicit udtrykke deres forståelse og sætte ord på, 

hvordan de mener ’man gør’, når man læser.   

For andre børn er læsningens univers en ny verden, som de ikke er fortrolige med af 

mange grunde. Det kan være børn, som ikke har haft de store muligheder for at lære 

ret meget om skriftsproget. Eller måske har de ikke lagt mærke til tekster i deres 

omgivelser.   

Men tro ikke, det er en selvfølge, at et barn, som er vokset op i et rigt 

skriftsprogsstimulerende miljø, har haft øje for tekster og ord omkring sig. Nogle 

forældre mener, at det er skolens opgave at lære børn om bogstaver og ord, og at det 

er bedst at lade det ligge, til barnet starter i skole. Andre forældre går derimod ind 

for at give deres barn et utal af muligheder for at lære bøger at kende, før barnet 

begynder i skolen. De samme holdningsforskelle gælder for børnehavepædagoger. 
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Men forståelsen af, ’hvordan man gør’; hvad ord, bogstaver og tegn er, samt hvad 

der er vigtigt at lægge mærke til, kommer ikke af sig selv.  

Uanset hvad, skal børn ende med at have en viden og forståelse om bøger og 

tekster, der omfatter: 

• læse- og skriveretningen  

• én til én-korrespondance mellem det talte og det skrevne ord  

• forskellige konventioner for håndtering af bøger.  

 

Børnene skal også vide og kunne vise gennem deres handlinger 

• at en bog har en forside 

• at de trykte ord (ikke billedet) fortæller os, hvad der står 

• at der er noget, der hedder bogstaver 

• at bogstaver, der står tæt på hinanden, kaldes ord 

• at et ord har noget, der hedder første og sidste bogstav 

• at man kan vælge at bruge store og små bogstaver 

• at mellemrummet mellem ordene har en funktion 

• at hvert eneste tegn har en bestemt funktion (punktum, komma, 

spørgsmålstegn og anførselstegn).  

                                                                 (Clay og Wangebo,  2005). 

 

Det kan vi gøre 
Selv om vi fortæller barnet, hvad de forskellige tegn og begreber hedder eller 

prøver at forklare deres funktion, er vores mundtlige forklaringer ikke altid 

tilstrækkelige til, at børn lærer at bruge deres øjne til at finde, genkende eller på 

anden måde gøre brug af det, vi siger. Først når børnene går i gang med at læse og 

skrive, kommer den dybere forståelse af tegn og begreber lidt efter lidt i løbet af de 

to første skoleår. 

Hvis blot alle skoler tilbød de langsomste børn omhyggelig og præcis vejledning i 

løbet af det første halve år i skolen, ville endnu flere børn langt tidligere kunne lære 

skriftsprogskonventionerne. Hvis man samtidig også hurtigt gav mere målrettet 

hjælp til de dårligst læseforberedte børn i løbet af første skoleår, ville denne 

elevgruppe tidligere klare sig langt bedre.  
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Børn er forskellige  
De børn, som skal bruge lang tid på at lære konventionerne, skiller sig højst 

sandsynligt også ud på andre områder i forhold til resten af børnegruppen.  Det kan 

være børn, der ikke har lyst til at være med i fokuserede og stillesiddende 

aktiviteter, eller det kan være børn, der endnu ikke har opdaget, at det er dejligt at 

kigge i bøger og få læst eller fortalt historier. Måske spirer den første indsigt i 

skriftsproget langsommere for disse børn. Det samme gælder for børn, der har svært 

ved at referere det væsentlige i noget, de har oplevet, og for børn, der forsømmer 

skolen så meget, at det er næsten umuligt for dem at skabe sammenhæng i det, de 

lærer. Børn, der lærer skriftsprogskonventionerne langsommere end andre børn, 

omfatter også børn, som kommer fra hjem med en stærk mundtlig kultur med 

måske ingen eller kun få bøger eller tekster, og børn, som er bange for at skrive, 

eller som ikke kan lide at skrive. Der kan således være mange grunde til, at nogle 

børn aldrig får rettet deres opmærksomhed mod skriftsprogets forskellige 

delelementer.  

 

Den lærer, der kender det enkelte barns udgangspunkt, dvs. ved hvad barnet kan, og 

hvad barnet endnu skal lære for at kunne orientere sig i trykte tekster, kan langt 

bedre notere sig barnets små fremskridt i løbet af skoleåret.  

Hvordan kan børnehaveklasselederen og lærerne i indskolingen finde ud af, hvad 

børnene allerede ved om skriftsproget, når de begynder i børnehaveklassen, og hvad 

de endnu skal lære?   

 

Ny pædagogisk evaluering 
Det bliver nu muligt for lærerne i indskolingen at evaluere, hvad børnene ved om 

skriftsproget, når de starter i skolen, altså før den formelle læseundervisning 

begynder i første klasse. Nu er en ny dansk, uformel pædagogisk evaluering: Børns 

fornemmelse for skriftsprog, ( Wangebo og Clay), blevet udgivet efter flere års 

omfattende bearbejdning og afprøvning af den newzealandske Concepts about 

Print-prøve, udviklet af den newzealandske læseforsker og psykolog Marie M. 

Clay. Hermed bliver det muligt for den enkelte børnehaveklasseleder /og /eller 

lærer i første klasse at få viden om børnenes forforståelse af skriftsproget, til brug 

for planlægningen af den daglige undervisning.  
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Evalueringsmaterialet: Børns fornemmelse for skriftsprog kan hjælpe 

børnehaveklasseledere og lærere med at iagttage børnenes styrkeområder, for at de 

mere præcist kan arbejde med elevens svagere sider. Det betyder, at allerede 

børnehaveklasselederen kan begynde at tage hånd om disse elever fra start ved at 

invitere dem ind i læsningens univers.  

 

Faghæfte 25 for børnehaveklassen (UVM 2003) afspejler det faglige fokus, der er 

udgangspunktet for denne artikel. Det rummes i afsnittene: Sprog og udtryksformer, 

Forskellige sproglege, Samtale og dialog, Fortælling og oplæsning, Opdagende 

læsning og skrivning, Undervisning og læring. Samtidig skal 

børnehaveklasselederen tage udgangspunkt i det enkelte barn. 

Derfor formidler vores børnehaveklasseleder STORBOGEN Grådig kat er sulten på 

den måde, som vi så og hørte.  Hun har ikke bare forstået, at børn er forskellige, 

men handler også på sin viden.  

Hun kommer de børn i møde, for hvem bøger og skriftsprog er en ny verden, som 

de ikke er fortrolige med. 

 

Vær opmærksom på disse børn. Tro ikke at forståelsen kommer af sig selv, men før 

langsomt og ”kærligt” børnene ind i læsningen univers ved at vise dem, hvordan 

man gør. Lad dem opleve, at de godt kan, og giv dem succes med det lidt, de starter 

med at kunne.  
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