
 
 
Indførelse af metoden 
Siden skoleåret 1991/92 har tale-hørelærerne introduceret og været med til at gennemføre arbejdet med Lydhus og 
Håndfonemer i Lyngby-Taarbæk Kommunes børnehaveklasser. 
Alle børnehaveklasseledere har taget imod tilbudet, og metoden bruges med glæde til gavn for elevernes i 
læseudvikling: 
 
En evaluering 
Tale-hørelærerne havde brug for at evaluere indsatsen. I sommeren 1999 fik alle børnehaveklasselederne 
tilsendt.et spørgeskema. Alle 24 skemaer kom retur i udfyldt stand. Det var flot! 
Alle børnehaveklasseledere benytter metoden. Nogle føler sig nu rustet til at gøre det uden tale-hørelæreren. 
Andre tager imod tilbudet om samarbejde for at få de sidste nye lege og ideer med, eller fordi de synes, de 
selv og eleverne har glæde af gæstelærerbesøg. Også de "nye" børnehaveklasseledere har taget metoden til 
sig og er glade for den. 
 
Hvad er det, metoden kan? 
Jeg plukker i børnehaveklasseledernes "roser": Genial måde at præsentere lyde og bogstaver på. Børnene elsker at 
lege med lyde, når de præsenteres på den måde. 

- Lyd og bevægelse hører sammen. 
- Rart at gøre noget med kroppen samtidig med indlæring. 
- Der findes mange sjove lege. 
- Lydene indlæres hurtigt, koncentreret og effektivt på den måde. 
- Utroligt mange af børnene kan skrive og læse lette tekster sidst på skoleåret. 
- Hjælper børn, der har brug for mere end en indfaldsvinkel for at lære. 
- Håndfonemer er til at føle på for de sprogsvage elever - Genialt til børn i børnehaveklassen.  
- Får mange "roser" for metoden fra forældre og gæster. 

 
Fremtiden 
Tale-hørelærerne er særligt opmærksomme på at hjælpe nye børnehaveklasseledere i gang og på vej. Vi vil også 
gerne hjælpe "de gamle rotter" med at præcisere og forfine metoden. Det er vigtigt, at kommende førsteklasses lærere 
tager metoden til sig enten ved deres samarbejde med børnehaveklassen, ved at gå på kursus og/eller ved at søge 
assistance hos tale-hørelæreren. Lærere fra specialcenteret, der støtter i indskolingen, må også være ferme til 
håndfonemer, og SFO medarbejdere, der assisterer i børnehaveklasseledere eller hjælper med lektier, er vigtige 
håndfonemkendere. 
 
Hjælpemidler 
Jørgen har produceret en "hjemmevideo", der kan hjælpe de voksne med at lære og huske. Den kan købes på PPR tlf. 
45 93 33 00. Her kan rapporten om evalueringen også købes. 
 
Hurra for et græsrodsudviklingsarbejde, der er blevet en del af praksis!! 
 


