
Anmeldelse af ”Hjemme i fonemernes verden” 
 
Forlaget åløkke 1992. Sætpris (bog + fonembolig) kr. 500. Bog alene kr. 100. hus alene kr. 400.  
Materialet består af en fonembolig, som er et bærbart. tredimensionelt lydhus i to etager udført i 
solidt bølgepap. Husets areal er 20x30 cm - let at folde og færdigmontere. 
 
Den tilhørende bog indeholder et eventyr om sprogets lyde. En beskrivelse af fonemerne, 
konsonanterne (håndfonemerne) samt lege, vokalsange og metodisk vejledning. Endvidere findes 
tavler til fri kopiering. 
 
Forfatteren som er tale-hørepædagog, lægger stor vægt på, at eleverne lærer at skelne fonemerne  
før de skelner bogstaver. 
 
Den bærende idé i fremstillingen bygger på den antagelse, at tale og bevægelse hører så nøje 
sammen. at sprogets lyde, fonemerne, kan konkretiseres ved hjælp af en dynamisk og præcis 
håndbevægelse til hver konsonant – et håndfonem. 
 
Teoretisk bygger forfatteren på Ingvar Lundbergs tanker- i bogen: »Sprog og læs- 
ning«, den amerikanske ergoterapeut A. Jean Ayres: »Sanseintegration for børn«, samt artikler og 
forelæsninger af den danske neurobiolog- Keld Fredens. 
 
Målgruppen er elever i indskolingen, elever med lydskelnevanskeligheder, samt generelt til alle 
sprog- og læsetræningsprogrammer. 
 
Bogen kan primært anvendes af tale-hørepædagoger, men retter sig også mod 
specialundervisningslærere og pædagoger og lærere i indskolingen. 
 
Den indeholder forslag til ca. 10 lektioner å 20-25 minutters varighed i børnehaveklassen med 
gruppevis undervisning. De enkelte undervisningssituationer er detaljeret beskrevet - grundigt 
forklaret og ledsaget af ikke alt for tydelige tegninger 
 
Den metodiske vejledning indeholder også lege og sange med sproglydene. 
 
Bogen bærerpræg af at være skrevet ud fra praktisk arbejde med elever og pædagoger, hvilket gør 
den til et godt redskab i undervisning i fonemerne. Mange pædagoger og lærere har kæmpet med 
denne problematik, både i »Sproglig opmærksomhedsprogrammet« fra Bornholm og i »SGLAJ 
materialet«. 
 
Hjemme i fonemernes verden er en god og fantasifuld hjælp til elever og pædagoger og hermed et 
anbefalelsesværdigt supplement til de to ovenstående materialer i indskolingen. 
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