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Vejledning 0. og 1. klasse



Det Kgl. Biblioteks læringsmål: 

 — Eleverne får et indblik i ABC-litteraturen.
 — Eleverne får indsigt i historien om Det Kgl. Bibliotek, og hvorfor det er vigtigt, at vi gemmer bøger fra 

 gamle dage.
 — Eleverne får indsigt i de mange ABC-bøger, der er skrevet gennem tiden. 
 — Eleverne kan give eksempler på, hvordan de tre ABC-bøger kan fortælle hver deres  historie om alfabetet. 
 — Eleverne lærer at udtrykke sig gennem velkendte rim og får et indblik i, hvad bogstaver kan, hvordan de kan 

lyde, hvordan de kan bruges og kobles til deres forståelse og viden om bogstavelyde og sætningsdannelser.
 — Eleverne får gennem leg og udforskning kendskab til historier og illustrationer i Halfdan Rasmussens 

“ Halfdans ABC”, Anders Morgenthalers “Morgenthalers ABC – 28 dyrefabler” og Knud Romers “ABC”.  

Forløbet understøtter følgende dele af Fælles Mål:

Kompetencemål (Børnehaveklassen):

 — Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på.
 — Eleven kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre. 
 — Eleven kan genkende alle bogstavers form, navn og lyd (undtagen q, w, x og z).

Kompetencemål (1. klasse):

 — Eleven kan eksperimentere med rim, bogstavlyde, ord og sætningsdannelse.
 — Eleven har viden om det alfabetiske princip.
 — Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster.

Før, under og efter besøget. 

For at give eleverne de bedste forudsætninger for læring er forløbet struktureret i et før-, under- og efterforløb. Det 
er skabt, så du kan klæde alle elever godt på til at komme på besøg på Det Kgl. Bibliotek. Eftermaterialet er ligeledes 
skabt som et værktøj til at gå i dialog om jeres erfaringer, når I kommer tilbage til klasselokalet. Før- og efterarbejdet 
kan fylde i omfanget 2 lektioner. Selve besøget på Den Sorte Diamant varer 1,5 time. 

DE ALFABETISKE LEGE – Udforsk bogstavernes universer 
UNDERVISNINGSFORLØB 0.-1. klasse 

Er C et surt bogstav? Føles Ø som en østers? Og hvorfor er Bjørnen B løbet væk? Dét og 
meget mere skal vi udforske i forløbet De alfabetiske lege, hvor vi skal opleve bogstaver og 
ABC-bøger på fantasifulde måder.
På Det Kgl. Bibliotek findes alle bøgerne om ABC. I Den Sorte Diamants bogstavssal, Galej-
salen, zoomer vi ind på historierne i tre forskellige ABC-bøger. Vi skal udforske Halfdan 
 Rasmussens “Halfdans ABC”, Anders Morgenthalers “Morgenthalers ABC – 28 dyrefabler” 
og Knud Romers “ABC“ for at opleve, hvordan bogstaverne taler til os. 

Forløbet tager udgangspunkt i de æsker, som de gamle bøger i bibliotekets samlinger 
ligger gemt i. En æske ad gangen åbner vi op for, hvad der gemmer sig i de tre forskellige 
  ABC- bøgers universer.

Hovedformålet er at gøre bogstaver og bøger sjove og spændende for børn, så det styrker 
deres læselyst. Samtidig præsenteres børnene for den kulturarv, som indsamles og gemmes 
på biblioteket, f.eks. ABC-bøger.

Fag: Dansk og Historie 



FORBEREDELSE I KLASSEN (FØR BESØGET) 1 time 

Før I kommer på besøg hos os, kan I sammen læse den lille fortælling om Det Kgl. Bibliotek, så børnene allerede før 
besøget er inde i fortællingen om det eventyrlige bibliotek. Historien er på 4 sider, og sammen kan I bruge historien 
til at tale om:

 — Kong Frederik 3., som byggede biblioteket.
 — Hvad et bibliotek er? 
 — Eller om børnene tror på, at bøger kan tale, som de kan i historien. 

UNDER BESØGET - 1,5 time

Ved indgangen til Den Sorte Diamant møder du og gruppen en underviser fra Det Kgl. Bibliotek. Underviseren vil 
på dialogisk vis introducere børnene til institutionen og facilitere undervisningen i undervisningslokalet, Galejsalen. 
Under besøget skal gruppen bl.a. lytte og mærke de forskellige bogstaver ud fra de velkendte rim og illustrationer fra 
de udvalgte ABC-værker. Underviseren vil i samarbejde med børnene undersøge, hvilke universer bogstaverne åbner. 
Underviseren vil ved ankomst fortælle om din rolle, som overordnet er at hjælpe til og holde det pædagogiske ansvar 
for børnene. 

IDEER TIL EFTERBEARBEJDNING (EFTER BESØGET) 

Efter besøget på Det Kgl. Bibliotek kan I arbejde videre med alfabetet og sætte jeres eget personlige præg på de for-
skellige bogstaver. Der lægges op til, at I sammen hjemme i institutionen farvelægger og reflekterer over jeres besøg 
på Det Kgl. Bibliotek.  

Farvelægning og refleksion

Hent arkene om de tre bogstaver:  

 — U og den underlige ugle. 
 — Ø og østersene Øjvind og Øzlem 
 — B og bjørnen, der var doven. 

Brug arkene til at reflektere over oplevelsen på Det Kgl. Bibliotek. Mens der farvelægges, kan der snakkes om de 
 erfaringer, børnene har gjort sig under besøget. Man kan også tegne andre ting, der starter med bogstaverne U, Ø og B 
rundt omkring på arket.

Bogstavplakater og skrivning

Hent arket med alle bogstaverne i alfabetet. Lad alle børnene vælge et bogstav, evt. forbogstavet i deres eget navn. 
Brug stregerne på arket til at skrive navn eller andre ord, som starter med det valgte bogstav. Dialogen om koblingen 
mellem bogstav og ord er fokuspunktet. Så hvad kan man bruge bogstavet på plakaten til? 

 — Skrive sit navn på stregerne. 
 — Skrive bogstaver på stregerne. 
 — Skrive ord med det valgte bogstav.
 — Man kan tegne ting ind på stregerne. Måske ting, der starter med det samme bogstav, som det valgte 
 — Bruge sin fantasi til at lave sin helt egen personlige bogstavsplakat 


