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Lad mig starte med efterordet til de voksne, der på en god måde forklarer de
tanker, der ligger bag ved bogen og som giver oplæseren af bogen en viden og
nogle værktøjer, som gør det til mere end blot at læse en historie højt.
Ved at læse denne bog sammen med børn kan du være med til at udvikle børns
evne til rumopfattelse og til at tænke i rum, samt at løse problemer.
Der fokuseres på:

rumlige relationer

rumlig hukommelse

rumlig fremstilling

rumlige begreber

orienteringsevne
Berta i byen fortæller historien om en vaskebjørn, der bliver optaget af et glas jordnøddesmør og derfor bliver væk fra
sin familie. Berta har fået et problem: Hvordan finder hun hjem til hulen igen, når hun nu har brugt al sin energi på at
guffe jordnøddesmør i sig, således at hun har glemt tid, sted og ikke mindst sin familie?
I historien er indbygget :

at gå samme vej tilbage

at aflæse et kort

at være opmærksom på omgivelserne
I første omgang er ”Berta i byen” en almindelig oplæsningsbog.
Men ved hjælp af efterordet sættes der fokus på, hvordan man kan arbejde med bogens tekst og dermed barnets
udvikling.
Der er dels spørgsmål til læseforståelsen, hvor jeg elsker spørgsmål som :” Kunne uglen have beskrevet vejen på en
anden måde?” Forslag til aktiviteter, der arbejder med rumforståelse, og eksempler på hvordan man fokuserer på ens
eget daglige rum.
De børn jeg læste bogen for, syntes det var sjovt at arbejde med kortene i bogen. Den helt store oplevelse blev at gå
udenfor, tegne et kompas og kommandere hinanden: 2 skridt mod syd o.s.v.
Andre ideer at tale med barnet om at blive væk i en forretning, at kunne finde vej på skolen, at blive væk i Tivoli og om
hvilke strategier man kan bruge, hvis man bliver væk.
Endelig er der nogle opgaver i bogen: find 7 ting på et billede, som er en ret udfordrende opgave, tegn de 3 steder
Berta går forbi og leg at du flyver over det sted hvor du bor og tegn, hvad du ser, samt hjælp Berta med at finde vej til
hulen.
For ganske nyligt har professor Dorthe Bleses fokuseret på hvor mange års sproglig forskel, der kan være på
skolestartere. Det er vigtigt at forskningsarbejder følges op af praksis baseret tilgang.
Det synes jeg, at ” Berta i byen ” lægger op til.
Jeg efterlyser kurser, hvor man lærer forældre og pædagoger at læse småbørnsbøger på en måde, hvor man
understøtter børns kognitive udvikling.
Tidlig indsats bedre fremtid.
Vi bør i den grad have fokus sproglig udvikling hos førskolebørn. Hvis dette ikke sker, er der en fare for, at samfundet
knækker over på midten.
Brug ” Berta i byen” som et eksempel på, hvordan man kan brede en simpel tekst ud, gå i dybden, inddrage børnenes
egen hverdag, støttet op på en fin måde af efterordet til de voksne.
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