Ind i børnebogen og ind i hjernen.
Af Bjarne W. Andresen, pædagog og master i børnelitteratur.
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Et barn med autisme får gennem udvalgt børnelitteratur erfaringer med
de områder, hvor han er udfordret.
Han får mulighed for at bruge sine
styrkesider og møder derfor en anerkendelse og accept, som han sjældent
bliver mødt med i andre sammenhænge. Artiklen giver et konkret eksempel
på et forløb og kommer med forslag
til yderligere aktiviteter.

klare i farverne og med få karakterer.
Jeg holder Syv fast i, at vi skiftes til at
fortælle om ét billede ad gangen. Det
er naturligvis svært, når Syv bliver
ivrig, men den faste ramme hjælper
ham meget.

I artiklen beskrives arbejdet med drengen Syv. Han hedder naturligvis ikke
Syv, men han er syv år, så det kaldes
han her. Syv er indskrevet i folkeskolen,
men er så udfordret af sin autisme, at
hans undervisning foregår i et særligt
tilrettelagt klasseværelse, hvor han er
alene med en pædagog det meste af tiden. Jeg arbejder med ham en dag om
ugen, som normalt begynder med en
længere gåtur på to til tre timer. Her får
han mulighed for at udleve sin særinteresse for vejskilte, og det letter adgangen til at få en dialog i gang.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lille Kvast er Syvs hjælper
Syv læser flydende uden at have tilsvarende forståelse af det læste. Hvis han
skal gengive en læst verbaltekst, vil han
enten ikke kunne honorere opgaven eller
citere ordret. Et referat eller en
(gryende) analyse er der ikke tale om.
Det arbejder vi stadig med, men jeg ville
undersøge, hvad der skete, hvis vi tog
ordene fra ham.
I denne periode arbejder vi med billedbogserien Lille Kvast, som er helt uden
ord. Illustrationerne er lette at afkode,

Hvert enkelt bind af Lille Kvast begynder med en side, hvor de seks billeder
viser
Lille Kvast vågner
Lille Kvast kigger ud ad vinduet
Lille Kvast er på badeværelset
Lille Kvast spiser morgenmad
Mor kysser Lille Kvast farvel
Lille Kvast går

Derefter bevæger Lille Kvast sig ud på
et eventyr, som på bogens sidste side
rundes af med et fast skema: Lille
Kvast kommer hjem til den trygge familie, spiser aftensmad og går i seng,
hvor han kigger på en genstand, han
har fået i løbet af dagen, inden han
lægger sig til at sove.
Lille Kvast-serien er meget velegnet til
det specialpædagogiske arbejde i indskolingen, fordi hovedpersonens følelser ændres mange gange. Vi taler om,
at ”nu er Lille Kvast bange” eller
”hvorfor blev Lille Kvast ked af det?”
Inden vi bladrer, gætter vi på, hvad der
mon sker på næste side. Syv er blevet
fortrolig med strukturen i Lille Kvastbøgerne, så vi kan lave et egentligt
forløb.
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Fra ’Lille Kvast på skattejagt’, side 3. Bringes med tilladelse fra forlaget Forlæns.
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Syv laver sin egen billedbog
Syv har vanskeligheder med at indgå i
en dialog. Det er en del af hans handicap. Han er blevet interesseret i de gentagelser (de systemer), der ligger i Lille
Kvasts morgener, som de er beskrevet
på første side i hvert enkelt bind. Det
kan jeg bruge som afsæt til at få Syv til
at fortælle om sine egne morgener.

han lever i. Verbalt er det meget vanskeligt at fortælle, hvad der foregår i
hans tanker, men med afsæt i Lille
Kvast har han præsteret en kommunikation, som ligger langt over, hvad vi
kunne have talt og skrevet os frem til.
Syv har overvundet en del af de forhindringer, autismen sætter for ham:

Jeg beder Syv lave en tegneserie om
• Det sociale samspil (i dette tilfælde
den konkrete morgen, han har haft. Vi
med mig) er hjulpet på vej af en
bliver enige om at lave fire nedslag,
stram struktur i en billedbog. Først,
som beskriver hans morgen: Syv vågda han selv skal være skabende,
ner, Syv børster tænder, Syv spiser mornedbrydes rammen.
genmad, Syv går til skole. Det viser sig • Vanskelighederne med at fortælle,
svært at overføre hans verbale fortælhvordan han oplever verden, bliver
ling til papiret, selv om Syv er rigtigt
reduceret ved at flytte kommunikagod til at tegne, og han kan lide det. I
tionen fra verbalsprog til illustratistedet for at tegne de fire situationer, vi
on.
har talt om, tegner han sin morgenmad
• Den stereotype, gentagede adfærd
på det første billede og går derefter over
(og særinteresserne) er ikke længei en anden af sine særinteresser og rigire en uønsket forstyrrelse. Det er
de adfærd, hvor han sætter sin hverdag
blevet selve indholdet i samspillet,
ind i en Mario Kart-ramme. Mario Kart
og bliver dermed mødt med anerer et computerspil med et racerløb.
kendelse og accept.
Billedbogen bliver derfor en historie om
de forskellige levels, han på vej til skole
gennemfører for sit indre blik, og klasseværelset afbilledes med en meget stor
plakat, hvor dato, ugedag og årstider
fremgår. Det er en plakat, som ikke findes fysisk i klassen, men altså er meget
nærværende i Syvs egen oplevelse.

De tre punkter er normalt udtryk for
vanskeligheder, som kendetegner mennesker med autisme.

Andre aktiviteter
Vi har som mål at give Syv oplevelser
med, at mennesker kan glæde hinanden. Det er ofte vanskeligt for børn
med autisme at erkende, at mennesker
Velkommen til Syvs verden
påvirker hinanden følelsesmæssigt, og
Ovenstående er et eksempel på, hvordan vi har besluttet at begynde med føleldet lykkes Syv ved hjælp af en billedse- sen ”glæde”. I december læste vi Jurie at give et lille indblik i den verden,
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lens helte af Marianne Iben Hansen. Jeg
optog en videosekvens, hvor Syv læste
højt af bogen, og sendte den til forfatteren, naturligvis med både barnets og
forældrenes godkendelse. Langt de fleste danske forfattere og illustratorer kan
findes og kontaktes på Facebook, ellers
kan man gå via forlag.

terier i begyndelsen. Senere kan man
skrue op for dem, lav f.eks. en regel
om at skiftes til at vælge bøger. Eller at
pædagogen giver tre titler, barnet kan
vælge mellem.

Ligesom indenfor almenpædagogikken
er ”dialogisk læsning” mantraet i øjeblikket. Ikke uden grund, for dialogisk
I dette tilfælde fik vi endda en videohil- læsning giver gode redskaber til at læse
sen tilbage, og Syv viste både glæde,
både bogen og rundt om bogen. Søg
stolthed og generthed. Det er altså godt selv i dit fagbibliotek på ”dialogisk
gået af en dreng, hvor vi ellers har svært læsning”.
ved at aflæse følelser.
Bøger af Jakob Martin Strid, VitelloUd over forløbet omkring Lille Kvastbøgerne af Kim Fupz Aakeson, Lasse
serien og det lille eksempel med video- Leif-bøgerne af Mette Finderup og
en bruger vi børnelitteratur på flere an- Villads fra Valby af Anne Sofie Hamdre måder. Syv læser flydende, så vi
mer er kendte af de fleste indskolingsskiftes til at læse højt for hinanden. Det børn og de, som arbejder med dem.
er naivt at forestille sig, at læsningen
Bøgerne er også rigtigt gode og har den
giver Syv indblik i andre menneskers
fordel, at børnene ofte kender universet
tanker og følelser på samme måde, som i forvejen.
undersøgelser har vist det med neurotypiske børn. Derfor skal læsningen sup- Jeg vil slutte af med at give nogle ekpleres med samtaler om teksten i det
sempler på titler, som ikke er så kendomfang, dialog er mulig. Som med alt
te:
andet pædagogisk arbejde kræver det
Bennys far kører tog (Rikke Villadogså tålmodighed. Masser af tålmodig- sen), Basilisk
hed. Se også min klumme i nr. 182,
Dragepasseren-serien (Johs Lacey og
Tanker fra en pædagogs hverdag/Når
Garry Parson), Forlaget Bolden
pædagogik er som en avocado-plante.
En helt hvid bog (Silvia Borando, LoLitteratur
renzo Clerici og Elisabetta Pica), Alfa
Naturligvis er nogle bøger bedre end
(Eksistensen)
andre. Både den litterære og den pædaEn prik og en streg (Mette Hegnhøj),
gogiske kvalitet er forskellig. Det er
altid en god ide at tage udgangspunkt i, Jensen & Dalgaard
hvad der interesserer barnet. Jeg vil
Finurlige Max (Karen Bonnesen), Bonanbefale at se stort på andre kvalitetskri- nesen Books
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Lille Kvast-serien (Céline Fraipont og
Pierre Bailly), Forlæns
Makirullen der ikke ville makke ret
(Kathrine Assels og Josephine Kyhn),
Jensen & Dalgaard
Tilly som troede at … (Eva Staaf og
Emma Adbåge), Gyldendal
Mine boganmeldelser af bøgerne kan
læses på www.paedagogen.dk og/eller
www.bjarnewandresen.dk.

Jeg kan desuden anbefale min masterafhandling Børnelitterært arbejde ved
inklusion i overgangen mellem børnehave og grundskole, som kan downloades fra www.bjarnewandresen.dk/
downloads/tekster-til-download. Her
kommer jeg med yderligere forslag til,
hvordan man kan arbejde ind i børnebogen og ind i hjernen.

Fra ’Lille Kvast ballade i blomsterhaven’. Bringes med tilladelse fra forlaget Forlæns.
- Specialpædagogisk månedsblad - 15. årgang, nummer 188 - WWW.AKTBLADET.DK - Side 17
- Børns adfærd og trivsel -

