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Inspirationshæftet er delt i to. Hensigten med første del er at skærpe det pædagogiske perspektiv på lektiehjælp
og dermed inspirere til faglige refleksioner over hvad?, hvorfor? og hvordan? Hensigten med anden del er, via ideer
og eksempler fra praksis, at inspirere til det videre arbejde med lektiehjælp.
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FORORD
Tilbud om lektiehjælp i fritidstilbudene giver børn og unge mulighed for at være en del af et læringsmiljø, hvor den
enkeltes behov og forudsætninger kan tilgodeses i et pædagogisk læringsmiljø og i tæt samarbejde med skolens
undervisningsmiljø.
I inspirationshæftet ”Lektiehjælp” kan ledere, pædagoger, bestyrelser, SFO-forældreråd og forældre- og brugerråd i Børn og Unges fritidstilbud finde inspiration og anbefalinger til, hvordan det lokale tilbud om lektiehjælp kan
tilrettelægges som en integreret del af den pædagogiske praksis i SFO og på fritids- og ungdomsskoleområdet.
Lektiehjælp handler om at kvalificere børnenes og de unges faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer
på en sådan måde, at de i langt højere grad kan deltage i og bidrage til den almindelige undervisning. I hæftet er
der med afsæt i de første erfaringer fra skoleåret 2007/08 gode ideer til organisering af spændende lektiehjælpsmiljøer.

Louise Gade
Rådmand Børn og Unge
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LEKTIEHJÆLP – ET PÆDAGOGISK ANSVAR
Traditionelt har lektiehjælp været noget, der skulle klares i hjemmet. Men i takt med nye familiestrukturer og
en øget institutionalisering af børns fritidsliv er det formålstjenligt at forstå lektiehjælp i et bredere perspektiv.
Derfor bør tilbud om lektiehjælp tænkes som pædagogens professionelle hjælp til børns læreprocesser.

farings- og fritidsverden yder pædagogen en hjælp og
støtte til barnets almene undervisning.

Pædagogens hjælp består i at skærpe barnets forståelse af den konkrete undervisning for på den måde at
støtte barnet til at blive sig bevidst om egne læringsstrategier og arbejdsmetoder.

Når pædagogen og børnene bearbejder og diskuterer
forskellige faglige begreber og problemstillinger, bliver
lektiehjælp til mere end blot undervisningshjælp. Det
bliver til et fælles læringsrum, der udvider barnets og
den voksnes erfaringsverden. I en pædagogisk forståelse er lektiehjælp en yderligere mulighed for pædagogens opmærksomhed på og ansvar for barnets alsidige
udvikling.

Ved at knytte undervisningens indhold til barnets er-

Lektiehjælp:
mÅ
mÅ

mÅ

mÅ
mÅ

er en måde at være sammen med nogen om det,
man har oplevet i skolen.
er tid og mulighed for at fortælle om det, man arbejder med i undervisningen, og hvordan man oplever det, der sker i undervisningen.
handler om, at barnet udfolder det, som det allerede ved og har lært i undervisningen. Derfor er
lektiehjælp ikke det samme som undervisning.
handler om en skærpet opmærksomhed på læring.
gør, at barnet oplever, at det kan forberede sig og
bidrage til undervisningen.

At arbejde med lektiehjælp betyder ikke, at grænsen
mellem undervisning og fritid flyder sammen, eller at
undervisningen overtager barnets fritidsliv. Tværtimod
drejer lektiehjælp sig om at udnytte de pædagogiske
muligheder, som en SFO rummer. Netop fordi lektie-
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hjælp er et frivilligt tilbud for barnet i SFO’en, har den
karakter af tilvalg og kan på mange måder være motiverende og konstruktiv. Derfor bør tiltag omkring lektiehjælp være lystbetonede og umiddelbart meningsfulde for barnet.
I Børn og Unge arbejdes der med en bred og rummelig forståelse af lektiehjælp. Fx som en støtte til barnets arbejde med lektier og/eller som støtte til barnets
samlede skoleliv. Der er ikke kun én måde at tænke,
organisere og arbejde med lektiehjælp på, men mange
måder, som animerer, inddrager og støtter børn i deres
faglige og sociale læreproces.

Det centrale i lektiehjælpen er at kvalificere de deltagende børns faglige, personlige, sociale og kulturelle
kompetencer, så de i højere grad kan deltage i og bidrage til den almindelige undervisning.
Hvordan det lokale tilbud om lektiehjælp skal tilrettelægges, tager den enkelte SFO stilling til. Det handler
om at gå i dialog og samarbejde med børnene, forældrene, lærerne og de formelle fora skolebestyrelsen og
SFO-forældrerådet, om at formulere en fælles strategi.
Når alle parter har en fælles opmærksomhed på barnets uformelle læreprocesser og deres forbindelse til
den formelle undervisning, kan der skabes et godt og
sammenhængende tilbud om lektiehjælp.

Mange SFO’er har valgt at tilrettelægge lektiehjælp
som:
mÅ
mÅ
mÅ

Et stille rum til lektier og fordybelse.
En eller flere målrettede lektiefaglige aktiviteter.
En lektiefaglig opmærksomhed i alle aktiviteter.

Disse tre ofte sammenhængende tiltag til lektiehjælp
kan tænkes som et kontinuum, der strækker sig fra den
”klassiske lektiehjælp”, hvor dagens konkrete hjemmearbejde er i centrum, til mere social-pædagogiske formål, der fokuserer på barnets trivsel og selvværd.
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Klassisk lektiehjælp

dagens lektier

(social)-pædagogik

trivsel, selvværd

Drengs svar på spørgsmålet:
”Lærer man noget i SFO?”.... Lang pause:
”Hele tiden, men man opdager det ikke.”

LEKTIEHJÆLP OG PROFESSIONSFORSTÅELSE
Professionalitet indebærer evnen til at kommunikere
om centrale udfordringer inden for ens profession. For
at kommunikationen kan anerkendes, er det en forudsætning, at de begreber og det sprog, man anvender,
på den ene side finder genklang i omverdenen, og på
den anden side er dækkende for professionens aktiviteter og selvforståelse. At udvikle et nuanceret og forståeligt fagsprog er en levende proces i udviklingen af
professionen.

I forbindelse med tilbud om lektiehjælp står den pædagogiske profession over for opgaven at udvikle sit eget
grundlag ud fra følgende vilkår:
mÅ
mÅ
mÅ
mÅ

Tilbud om lektiehjælp i SFO er nyt og skal integreres i den pædagogiske praksis.
Lektier er traditionelt knyttet til undervisning og
lærerprofessionen.
Pædagogens egne erfaringer med lektier og lektiehjælp.
SFO’en tænkes ofte som barnets ”frie tid” uden
lektier.
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Erfaringerne viser, at det professionelle arbejde med
lektiehjælp fordrer dialog og afprøvning i praksis. Når
det lykkes, er fordelene åbenlyse. Ikke kun i forhold til
barnet og dets forældre, men også i samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Når der skabes fælles forståelse for professioners forskellige ansvars- og kompetenceområder, skabes der mulighed for udvikling af
professionen.
Da begrebet lektier traditionelt er knyttet til undervisningen og lærerprofessionen, kan det være nødvendigt at afklare værdier omkring arbejdet med lektiehjælp. Dialogspillet (side 18) er en metode til at tage
stilling til centrale spørgsmål i arbejdet med tilbud om
lektiehjælp. Spillet kan fremme en dialog om, hvilken
form for forståelse af lektiehjælp man har og ønsker
at fremme:
mÅ
mÅ
mÅ
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Hvilke muligheder, behov og ønsker er der hos os?
Hvad er begrundelsen for, at vores tilbud om lektiehjælp ser ud, som det gør?
Med hvilken begrundelse definerer vi vores eget tilbud om lektiehjælp?

ALMENPÆDAGOGISKE UDGANGSPUNKTER
Lektier eller hjemmearbejde er og har altid været en del
af undervisningens praksis. Oprindelig opstod lektier
som en del af hærens og kirkens disciplinering. Hæren
brugte lektier som incitament for at højne soldaternes
kundskabsniveau. Og præsten brugte lektier som et led
i overhøring og den afsluttende eksamen. Forholdene
er naturligvis anderledes nu, hvor lektier ikke knyttes til
en religiøs eller militærisk praksis.
I den pædagogiske idehistorie findes der forskellige
pædagogiske teoridannelser og perspektiver på arbejdet med lektiehjælp. Selvom oplysningsfilosofferne
Immanuel Kant (1724-1804) og J. J. Rousseau (17141804) ikke har forholdt sig eksplicit til lektier, har deres
pædagogiske filosofi inspireret en lang række reformpædagogiske bevægelser og diskurser. Diskurserne
genfinder vi også i dag, og de er tydelige i forbindelse
med lektier.
Immanuel Kant hævdede, at børn fødes med evnen
til at tænke fornuftigt og selvstændigt (Kant, I., Über
Pädagogik, bind XII, i Immanuel Kant Werkausgabe in
12 Bände, Suhrkamp, 1995). I spørgsmålet om hvordan børn lærte at handle og tænke fornuftigt, introducerede Kant en udviklingsproces. Den begyndte med
disciplinering, der gik gennem skolens og undervisningens kultivering og civilisering og endte med den
unges moralisering. Uden denne udvikling ville barnet
ikke kunne lære at indse pligtens, det vil sige moralens nødvendighed. For Kant var det derfor vigtigt, at
børn gennem undervisningen i skolen lærte, hvad det
vil sige at arbejde og underordne sig i et regelsystem.

I forlængelse af denne tankegang bliver lektier til en
form for pædagogisk mulighed, der afkræver barnet en
selvstændig arbejdsproces og med den en mulighed for
at afprøve sin fornufts kræfter.
Kants grundtese, at barnet skulle lære om sine muligheder gennem undervisningens faglighed, har inspireret skolens undervisningskultur, der ofte arbejder ud fra
rationelle, abstrakte og generelle begreber - det såkaldt
deduktive princip.
Selvom J. J. Rousseau også tog udgangspunkt i barnets frie selvvirksomhed, betonede han i modsætning
til Kant barnets naturlige individualitet (Rousseau, J.
J. , Emile- eller om opdragelsen 1762, Borgen Forlag
1962). Det var ikke gennem undervisningen i skolen, at
barnet skulle udvikle sine fornuftskræfter, men gennem
individuelle konkrete erfaringer i naturen - det såkaldt
induktive princip:
“Der behøves ingen anden bog end verden selv, ingen
anden undervisning end selve de kendsgerninger, det
møder.” (Rousseau, J. J. , Emile- eller om opdragelsen
1762, Borgen Forlag 1962)
Med denne grundtese inspirerede Rousseau 1900-tallets reformpædagogiske bevægelse, der pointerede
kvaliteten af musiske, æstetiske og praktiske undervisningsmetoder. Metoderne blev en stor del af fritidskulturens arbejdsformer og pædagogprofessionens
teoretiske udgangspunkt. Mange pædagogers syn på
fritidstilbudet som barnets frirum med mulighed for
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leg og selvvalgte aktiviteter kan ses i forlængelse af
Rousseaus tanker om barnets naturlige udvikling. Her
er der hverken plads til en formel skoleundervisning
eller lektier, da disse fænomener ligefrem tolkes som
skadelige for barnets udvikling.

I arbejdet med tilbud om lektiehjælp er det afgørende,
at pædagoger, lærere og forældre arbejder sammen og
danner rammen om et omsorgsfuldt og pædagogisk
produktivt læringsrum. Lektiehjælp i SFO udgør på den
måde en støtte til barnets faglige og sociale udvikling.

Uanset om lektiebegrebet betragtes ud fra Kants krav
om disciplinering og kultivering eller Rousseaus fokus
på barnets egen individuelle erfaring, er spændvidden
mellem Kant og Rousseau stadig aktuel. Men spørgsmålet i dag er ikke for og imod lektier, men hvordan
forældre og pædagoger på hver deres måde kan støtte
op om børnenes faglige læring, dannelse og deltagelse
i skolen.

Lektiehjælp er en mulighed for:

I arbejdet med tilbud om lektiehjælp anlægger pædagogen et pædagogisk perspektiv, hvor målet er, at barnet skal udvikle sig til at tage medansvar for sin egen
læreproces. Omfanget af den støtte det enkelte barn
har behov for i den konkrete lektiehjælpssituation afhænger dels af barnets kompetencer i forhold til at
tage medansvar for egen læreproces, og dels af det
faglige indhold af lektierne.
I samtale med barnet vurderer pædagogen ud fra et
pædagogisk skøn, omfanget af hjælpen i den konkrete
situation. Det skal ske for at sikre, at hjælpen hverken
bliver styrende eller overflødig, men passende. Lektiehjælp bliver da til en pædagogisk hjælp, hvor målet er
at støtte barnets i dets individuelle læreproces i en almen dannende og faglig kontekst.
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mÅ
mÅ
mÅ
mÅ

at samarbejde med forældre og lærere om noget
konkret.
at udvikle praksis og forståelsen af lektier.
at henlede opmærksomheden på fritidsinstitutioners afgørende læringsmiljø.
at være i dialog om, hvornår og hvordan det er
frugtbart at kæde undervisningen og fritiden sammen.

Lektiehjælp i SFO er en del af barnets faglige udvikling, hvor pædagogen bidrager til barnets opdragelse
og dannelse.

LÆRINGSMÆSSIGE UDGANGSPUNKTER
Læring er en livslang proces. Læringsforståelsen i Børn
og Unge bygger på erkendelsen af:
mÅ
mÅ
mÅ
mÅ

at børn lærer på alle tidspunkter og i alle situationer.
at børn har forskellige måder at lære på.
at en sammenhængende indsats på tværs af alle
områder styrker læring og udvikling.
at indsatsen skal vurderes og evalueres med udgangspunkt i en fælles fastlæggelse af, hvad et
barn skal kunne på forskellige udviklings- og alderstrin.

At gå på opdagelse i mulighederne for læring sammen med børnene, at stoppe op og undres, at tage
udgangspunkt i de konkrete læringssituationer med og
uden lektier, skærper det pædagogiske perspektiv og
giver mening i samværet med børnene. Det er læringsmiljøet omkring lektier, der er i fokus.
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BØRN MED SÆRLIGE BEHOV
Rummelighed og inklusion er et spørgsmål om at skabe
plads til børnene, så de oplever sig som en del af fællesskabet og udvikler sig. Det gælder både i undervisning
en og i SFO´en. Det centrale i lektiehjælpen er at kvalificere de deltagende børns faglige, personlige, sociale
og kulturelle kompetencer, så de i langt højere grad kan
deltage i og bidrage til den almindelige undervisning.
Alle børn kan profitere af tilbud om lektiehjælp, men
nogle børn har mere brug for det end andre, fx børn
med faglige vanskeligheder, særlige forudsætninger og
trivselsproblemer.

Det er en udfordring at motivere og inkludere alle børn
i ét lektiehjælpstilbud, uanset hvor engageret og kvalificeret der arbejdes med pædagogisk differentiering.
Det kan være både nødvendigt og hensigtsmæssigt at
tilrettelægge målrettede aktiviteter for enkeltgrupper
i en kortere periode. Lektiehjælp kan på denne måde
være en kilde til at knække den negative sociale arv og
et led i bestræbelserne på, at uddannelse skal være en
mulighed for alle.
Lektiehjælpen er en af vejene til barnets aktive deltagelse i fællesskaber og dermed inklusion.
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SAMARBEJDET MELLEM
FORÆLDRE, LÆRERE OG PÆDAGOGER
Forældre, lærere og pædagoger ser barnet ud fra hver
deres opgaver og perspektiver.
Læreren ser barnet som elev og har primært dennes
faglige udvikling som mål. Pædagogen primært har
barnets sociale, kulturelle og personlige udvikling som
mål. Karakteristisk for både læreren og pædagogen er,
at de i relationen til barnet og forældrene er professionelle og skal kunne legitimere, forklare og koordinere
deres praksis.

ver en afgrænsning af roller og forventninger, således
at barnet, forældrene, lærerne og pædagogerne ved,
hvad de indbyrdes kan forvente af hinanden.
mÅ
mÅ

mÅ

Lærere har ansvaret for, hvad der sker i undervisningen, herunder lektierne.
Pædagoger har ansvaret for, hvad der sker i SFO’
en, og at der findes et ”attraktivt” tilbud om lektiehjælp.
Forældre har ansvaret for barnet, også at det får
lavet lektier.

Barnet/eleven behov for, at lærere, pædagoger og forældre samtaler om barnets lektier. Samarbejdet kræ-

En pige, der efter at have kæmpet frustreret
med sine lektier, siger: ”Farvel og tak for en
dejlig dag.”
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Kommunikationen mellem forældre, pædagoger og
lærere om barnets lektier, læring og alsidige personlige
udvikling indebærer, at:
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mÅ

Man ved, hvad hinanden tænker/gør.

mÅ

Man finder ud af, hvad hinandens rolle er.

mÅ

Man inspirerer hinanden.

mÅ

Man deler viden med hinanden.

mÅ

Man evaluerer sammen.

mÅ

Man får mod til at være forskellige.

mÅ

Man opdager, hvad det fælles mål er.

mÅ

Man forstår, at alle parter er betydningsfulde i barnets læreprocesser.

mÅ

Man får overskud til at eksperimentere, fordi man
er afklarede og trygge.

mÅ

Barnet oplever, at der er en rød tråd i de voksnes
retning.

DIALOGSPIL
Dialogspillet kan bruges til dialog om lektiehjælp ved personalemøder og forældremøder.
Kortene kan afdække værdier og forforståelser, der kan kvalificere arbejdet med tilbud om lektiehjælp.

Hvordan husker du dine egne lektier?

Hvilken elev var du selv?

Hvad er gode lektier?

Hvornår lærer du selv bedst?

Hvad er en god arbejdsdag for dig?

Beskriv en situation, hvor du oplevede, at et/dit barn lærte noget.

Hvad er god lektiehjælp?

Beskriv en god pædagog.

Beskriv en god lærer.

Er der forskel på en pædagogs rolle
og en lærers rolle i forhold til børns
læring?
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EVALUERING OG DOKUMENTATION
Arbejdet med tilbud om lektiehjælp indarbejdes i
SFO’ens evaluerings- og dokumentationskultur.

På denne måde er evaluering et redskab i den fortsatte
udvikling af SFO’ ens pædagogiske praksis.

I pædagogisk arbejde evaluerer og reflekterer pædagogen løbende over praksis. Det sker i samværet og
samarbejdet med børn, kolleger, lærere og forældre.
Pædagogen vurderer på denne måde kontinuerligt
hverdagens praksis og indtryk i forhold til pædagogisk
teori og den faglige erfaring som den enkelte har.

Dokumentation fastholder vigtige momenter i den pædagogiske proces og synliggør arbejdet med de pædagogiske mål. Dokumentationen skal rettes mod det
centrale i det pædagogiske arbejde: Børnenes trivsel,
læring og udvikling. Det betyder, at dokumentationen
skal indfange det, der er vigtigt og betydningsfuldt for
de involverede børn i en given aktivitet, fx tilbud om
lektiehjælp.

Gennem en systematisk evaluering vurderes, hvorvidt
man har nået de opstillede mål. Evaluering og faglig
refleksion er forudsætninger for opstilling af nye mål.
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IDEER TIL ORGANISERING
Lektiehjælp kan organiseres som:
mÆ
mÅ

mÆ
mÅ
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Det stille rum med mulighed for ro, fordybelse
og koncentration.
Rummet kan indrettes, så det stimulerer på mange
forskellige måder. Pædagogens rolle kan variere.
Fra at sikre roen, hyggen, stemningen og være til
rådighed med lektiehjælp på forældreniveau, til
at pædagogen gennemfører strukturerede forløb
med børnene. Rummet vil typisk være et fysisk afgrænset rum, men kan også være en del af et større rum, eksempelvis omkring spisearrangementet.
Det stille rum kan benyttes af alle børn. Men ikke
alle benytter tilbudet, med mindre pædagogerne
gør det attraktivt at være der. Stemningen, engagementet og måden, man er sammen på, er ligeså
afgørende for deltagelsen, som den lektiefaglige
hjælp. Det er pædagogen, der sætter rammen og
skaber stemningen.
Den særligt målrettede aktivitet.
Der er tale om styrede forløb. Pædagogen har
overvejet didaktikkens centrale spørgsmål: Hvad,
hvorfor og hvordan? En målrettet aktivitet kan variere fra, at der laves en fast avis eller et nyhedsbrev,
temaaktiviteter ud af huset, til korte ”sådan pakker
du din taske-indslag”. De særligt målrettede aktiviteter kan med fordel målrettes udvalgte grupper
af børn fx: pigegrupper, vilde drenge, tosprogede,
ukoncentrerede, læsesvage eller særligt begavede.

mÆ
mÆ
mÅ

En lektiefaglig opmærksomhed i alle
aktiviteter.
En lektiefaglig opmærksomhed i alle aktiviteter er
en mulighed for at skærpe sit pædagogiske perspektiv og intention i alle aktiviteter. Nogle aktiviteter er bedre i en lektiefaglig sammenhæng end
andre, men der er potentiale i alle. Eksempelvis
vil en øget sproglighed og benævnelse udvide
børnenes begrebslige univers. Der er meget, der
meningsfuldt kan måles og vejes, og der opstår
læringssituationer hele tiden. Udfordringen er, på
en naturlig måde, at skærpe opmærksomheden
om læringsmuligheder og etablere en læringskultur, hvor det symbolsk abstrakte er en naturlig del
af aktiviteterne. Det gælder ikke mindst børnenes
indbyrdes sprog og kultur.

EKSEMPLER FRA PRAKSIS

Lad ungerne finde spændende overskifter
i blade og aviser derhjemme. Hæng dem op
og gæt, hvad overskriften betyder. Find gode
sætninger, der kan hænges op og tænkes over.
Sætningerne må gerne være lidt sjove og underlige.

Lad børnene udforme orienteringsløb til
hinanden, hvor de selv har opgaverne med
posterne. Lad dem skrive forældreindbydelser
eller beskeder til hinanden og deres forældre.
Lad dem overtage mange af de funktioner, hvor
der skal registreres, skrives, tælles, etc. Det tager godt nok ofte lidt længere tid, men der er
mange beskeder, og der kan opfindes mange
nye og meningsfyldte opgaver med tekster og
symboler.

Hav en mappe liggende, hvor pædagogerne
løbende har skrevet og taget billeder af læringssituationer. Så kan børnene, forældrene
og lærerne hele tiden se, hvilke læreprocesser
der er på spil.

Tag på museumstur og tal om noget historisk, naturvidenskabeligt eller kunstnerisk.
Museet har måske materialer til fordybelse, en
guide eller kan lave noget specielt. Giv turen
betydning både før, under og efter besøget, eksempelvis ved at gå på opdagelse, eller ved at
man finder ud af noget, der formidles videre.

Indret et rum med en hyggelig læsekrog til
lektielæsning i små grupper. Sørg for, at der
er gode ekstraopgaver, gode skriveredskaber,
et godt læselys, gode stole og borde etc. Støt
fokus på lektier i grupperne, og at der er ro til
arbejdet. Det sociale opstår af sig selv.

Nogle kalder stillerummet for Roklubben.
Her er puder, saftevand, bøger, gode lysforhold
og i det hele taget ro til fordybelse. Lektier kan
læses, bøger høres med høretelefoner på og spil
spilles. Pointen er, at det handler om ro til at
kunne tænke abstrakt, mens udfoldelse af andre
læringsstile foregår andre steder.
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Pædagoger og børn arbejder med rollespil.
Her kunne en tekst fra undervisningen pludselig
få et andet udtryk. Der kunne spilles et referat
eller videreudvikles på figurerne. Børnene kan
klæde sig ud, og et teater kan udvikles ud fra de
historier, de har læst i undervisningen.

Lav en mentorordning, hvor de lidt ældre
børn og elever i SFO´en eller elever fra skolens
overbygning hjælper yngre elever. Der er mange
måder at organisere en sådan mentorordning
på, men det kræver en del involvering og organisering af pædagogerne. Eleverne kan nemlig
blive trætte af det, glemme, hvad der er aftalt,
og der kan komme konflikter, mv.

Forundringskasser, hvor en ny ting er skjult i
kassen, og hvor der skal gættes, tænkes, tales
sammen etc. Hvad ligger der i kassen? Nogle
hint kan gives, og børnene kan fortælle, hvorfor
de fx tror, at der er en peberfugt i kassen.

Lav en avis eller et nyhedsbrev, hvor børnene redigerer, skriver, tegner, fotograferer, mv.
Et godt og dynamisk nyhedsbrev er noget, som
forældrene værdsætter.
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Èn pædagog har et nøglebundt med figurer af lego-mennesker, som han fortæller en
historie om. Børnene lærer at koncentrere sig og
bruge fantasien. Børnene kender figurerne og er
spændte på, hvad der er sket, siden de sidst lå i
pædagogens lomme.

Involver forældrene og lav forældrekurser
i lektiehjælp.

Indarbejd en systematik og få styr på lektierne. Pak din taske og hold orden i penalhuset.
For mange af børnene gælder det om af få indarbejdet en rutine omkring lektielæsningen. Det
kræver gentagelser og voksen guiding. Lav et
lille sjovt kursus med kursusbevis og medaljer.

Skab en lektiepatrulje ligesom en trafikpatrulje. Nogle af de store elever er på lektieholdet, som ’rykker ud’ eller har en lektieklub, som
de store har ansvar for og kan udvikle sig igennem. Her kan opstå vigtige relationer, og både
store og små kan finde sammen om faglige opgaver.

Indret et stillerum, der også egner sig til lektieaktiviteter. Hæng abc og talplakater op. Stil spil
frem, der stimulerer abstraktlæring, fx scrabble,
trivial pursuit, master mind. Hæng fx kopiark op
med kryds & tværs eller regn selv-ark. Lav et flydehjørne med bøger og lydbøger, eller sæt nogle stole og borde ind mod væggen, hvis nogen
bedst koncentrerer sig alene. Sæt en computer
frem, der kun bruges til læringsspil. Skab en forståelse af, at der i rummet er afdæmpet koncentration uden stor fysisk udfoldelse. Konteksten
og rammen skabes og genskabes i rummet.

Indret et læringsrum med mulighed for at
skabe fysiske lege. Konkurrence og spil virker
ofte hos drengene.

Sæt projekter i gang med mulighed for
at inddrage kulturteknikkerne, fx læsning,
skrivning og regning. Og bagning, bygning og
historieskrivning på computere er oplagte. Hav
eventuelt fokus på enkelte børn, der har brug
for at blive stimuleret i en af kulturteknikkerne,
og lad de andre børn koble sig på. I næsten alle
aktiviteter kan man skærpe det pædagogiske
perspektiv, fremhæve, opdage og benævne det
lektiefaglig. Og i nogle aktiviteter er det så oplagt, at man næsten ikke kan lade være.

Hav hængekøjer, hvor man kun må ligge, når
man læser.

Find store papkasser, hvor børnene kan ligge
med en lommelygte og læse for sig selv.

Find sætninger, som man hører, nedskriver og
kigger på i forhold til betydningen. Find sætninger, der bliver sagt i SFO’en eller derhjemme, og
som barnet synes er betydningsfulde. Dansklærerne kan arbejde med grammatikken, sætningsopbygningen og betydningen af tegn. Pædagogerne kan vise, hvordan sproget påvirker vores
måde at være sammen, og at få tillægsord kan
gøre en forskel, når vi skal vise anerkendelse.

Et rum fuldt af gamle computere med fx
computerspil og lego til bestemte formål. Fyld
rummet med mange materialer, som kan bruges
til læreprocesser, der gør en forskel i undervisningen. Rummet giver i sig selv en masse ideer.
Både børn og voksne kan finde elementer, de
kan bruge; globus, computerspil, plakater etc.
Måske skal forældrene alligevel smide noget ud,
som kan bruges i dette Kloge Åge-rum.
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Udnævn på skift en læringspædagog, så
forskellige pædagoger kan byde ind afhængig
af ideer og baggrund. Læringspædagogen arrangerer så læringsprojektet den dag, og han
dokumenterer og evaluerer skriftligt.

Find dagens sætning. En sætning, der giver
glæde eller eftertanke. Når barnet kommer fra
undervisningen, hænger der hver dag en ny
sætning. Så kan man i løbet af dagen tale om
den sætning, eller man kan hænge et billede eller ord på, som børnene kommer til at tænke
over, når de læser dagens sætning.

Start og afslut lektielæsningen med noget
sjovt, børnene kan være fælles om, og som bliver til en tradition. Det kan være grineøvelser,
rim, remser, en sang eller et spil kort. Markeringen og det fælles er det vigtige.

Lav et orienteringsløb, hvor der indgår læsning, matematik, bevægelse, koncentration,
dispositioner og samarbejde. O-løbet kan være
sedler, der viser videre, og som hver uge bliver
skiftet ud.
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Gå i køkkenet med børnene og find så mange
måder som muligt, man kan bruge opskrifterne
til at skrive, regne og måle ud fra. Lav videnskabelige forsøg med udvikling af de bedste opskrifter, hvor der indgår et panel af smagsdommere og dokumentation. Få fat i forældrene
eller bedsteforældrenes fineste opskrifter og lav
en kogebog med billeder, osv.

Visualiser og imiter. For at få overblik og systematik i lektielæsningen har mange af de yngre
børn brug for symboler, der forenkler og guider
dem gennem lektielæsningen. Hvis barnet har
en ”pædagog” i form af en tegning med symboler, han kan følge, er det muligt at læse lektier
derhjemme med forældrene.

Tegn og byg noget af træ, hvor der er brug
for udregninger og præcision i byggeprocessen.
Fuglekasser er et godt eksempel - og de kan sælges.

Etymologisk ordbog og andre ordbøger og
leksikoner kan stå fremme til inspiration og højtlæsning for voksne og unge.

HISTORIER FRA PRAKSIS
Vi skelner mellem lektiecafe og lektiehjælp!
SFO- Lystrup skole
Cafeen er et tilbud om tid og rum til at kunne lave sine lektier, fordi børnene har lyst og ikke tid til lektier efter
SFO. Rummet er åbent hele tiden og skal være attraktivt indrettet. Det er et frivilligt tilbud. Derfor gør vi meget ud
af indretningen, som skal være et sprog- og begrebsstimulerende miljø. Her er spil, bøger, pc’er, gode sidde- og
liggepladser osv. Vi ser lektiehjælp som en del af sprogstimuleringen og forsøger at have en skærpet bevidsthed
om, hvordan vi også kan udfolde sproget i hele SFO’en. Eksempelvis skriver vi ikke for børnene mere. Vi hjælper
dem med at skrive, hvis det er en del af en leg eller informationer til andre. Om eftermiddagen læser vi højt eller
fortæller, når vi får mad sammen, så sprogudvikling og koncentrationsevne understøttes.
Lektiehjælpen er dermed en del af handlingsplanen for de børn, der sammen med lærerne, forældrene og os har
fokus på en målrettet indsats. Her er vi udviklingsstøttende og evaluerer løbende med lærerne om, hvor i undervisningen lektiehjælpen har effekt. Vi skal kvalificere børnenes faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer,
så de i det hele taget kan bidrage til og deltage i den almindelige undervisning.
Vi har valgt at tænke procesorienteret, så der er mange lektiehjælpsbegreber, vi skal have defineret. Vi holder
oplæg for hinanden, diskuterer forskellige artikler om emnet og har følge- og styringsgrupper, der koordinerer
vores proces. Lektiecafé og lektiehjælp er en del af vores professionsudvikling. Vores indsats er helt afhængig af
børnenes behov, lige fra bevægelsesaktiviteter til kulturelle besøg i byen. Det er vigtigt, at vi gør det pædagogiske
arbejde, vi er bedst til og har mulighed for. Og så oplever vi faktisk, at det gør en stor forskel for barnet.
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HISTORIER FRA PRAKSIS
Lektiehjælp gør en forskel og skaber bevidsthed om sprogstimulering
SFO Bulderby, Sabro Korsvejskolen, Sabro
Personalet udvikler faglig opmærksomhed og bevidsthed omkring sprogstimulering ved hjælp af videndeling, sparring, kurser og samarbejde mellem pædagoger og lærere. Vi skal bruge de gode eksempler og finde dokumentationsformer, der passer til institutionens aktiviteter. Det kan fx være billeder, fotos, børnecitater, video og dagbog
på fællestavle. Dokumentationen skal kunne forstås af de nye medarbejdere, så vores viden kan viderebringes. Vi
har en medieansvarlig, der konstant opdaterer.
Børnene har mulighed for at gøre sig erfaringer med sproglige udtryksformer i de daglige SFO-aktiviteter, der fremmer deres forståelse og evne til skolefaglig læring.
Der er fokus på:
mÅ sansemotorisk træning
mÅ idræt
mÅ almindelige fysiske aktiviteter
mÅ kreative aktiviteter
mÅ værksteder
mÅ musik/drama/dans
mÅ fortællinger/rim/remser
mÅ og generelt at vække det enkelte barns interesse.
Barnets motoriske udvikling, sociale forståelse og generelle livsmod er afgørende for, at børnene kan undervises.
Det fysiske miljø er et etableret stillerum, hvor børn, der ønsker det, kan trække sig tilbage og fx læse lektier. Personalet kan også trække sig tilbage sammen med de børn, der har behov for specielle sprogstimulerende aktiviteter
og hjælpe til at få ”styr på skoletasken”. Læringsmiljøet præges af internetsøgning, historieskrivning, læsning af
bageopskrifter, konflikthåndtering via sproget, leg med bogstaver og tal (hinkeleg), skrivning af invitationer, osv.
Lektiehjælpskravet er en mulighed for øget bevidsthed om det, der allerede er skoleunderstøttende, men som vi
kan udvikle ved eksperimentering, den enkelte pædagogs personlige ejerskab og kommunikationen med forældre
og lærere. Vi får didaktisk fantasi, når vi retter opmærksomheden på læringsmulighederne i børnenes frivillige leg.
Og vi udvikler vores pædagogiske viden, når vi skal dokumentere læringsmulighederne. Lektiehjælp er en del af et
bredere fokus på sprog og læring, som er afgørende elementer i børns personlige og sociale trivsel og skolefaglige
muligheder.
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HISTORIER FRA PRAKSIS
”Kan vi ikke bare gøre meterne mindre?”
SFO Skovvangskolen
I forbindelse med et lego mini lege-projekt kom denne ”sjove” bemærkning fra Peter på seks år: ”Kan vi ikke bare
gøre meterne mindre?”
Det skete, efter at vores selvkonstruerede legobiler blev ved med at køre ind i døren, selvom banen på gangen
var temmelig lang. Vi havde bygget et lille forløb op omkring matematiklæring og lego. Vi ville i samarbejde med
børnehaveklassen bygge og lege med biler, som vi i første omgang samlede efter simple arbejdstegninger. Vi afprøvede modellerne og gjorde dem tungere og lettere, skiftede små hjul ud med store hjul og gjorde banen mere
skrå. Kort sagt: Vi eksperimenterede.
Vi brugte desuden målebånd og en meterstok, hvor vi samtidig fik snakket om, at to meter ikke kommer efter en
”met”, for det er der ikke noget, der hedder. Og der er heller ikke noget, der hedder en ”kilomet”. Vi måtte også
prøve, om man kunne gå meterlange skridt på legepladsen - gakkede gangarter hedder det vist.
Stopure, kridt og en skrå bane konstrueret af plader blev flittigt brugt. Vi lavede et spørgeskema med glade og
sure smil, som kunne få et kryds, hvis det, man havde fundet ud af, var godt eller skidt. Vores erfaring med legoprojektet var bl.a., at rene pige- og drengegrupper er den bedste konstruktion.
Blandede grupper betød, at pigerne for det meste overlod bygge- og konstruktionsarbejdet til drengene, og det
var jo ikke meningen.
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” ”
CITATER FRA PÆDAGOGER

”Jeg har altid selv som pædagog haft brug for et stille
rum. Nu har jeg lavet mit eget med masser af fordybelsesaktiviteter. Her er det helt naturligt for ungerne at
trække deres bøger op af tasken. Og jeg har en masse
kopiark hængende, hvor de kan træne tal og bogstaver. Nogle strikker, hører lydbøger med ørebøffer eller
tegner. Men her skal være ro, det har vi alle brug for.”
”Der er noget, der er helligt. Jeg vil ikke spontant, når
jeg kigger på en bille sammen med et barn, tænke: Og
hvad kan han så lære af det og gi’ ham et lille biologikursus. Jeg vil have lov til bare at ligge der sammen med
ham og undres over den bille.”
”Jeg var selv ordblind. Det var ikke skægt, men ingen
opdagede det. Jeg kunne teksten udenad, når jeg
skulle læse højt. Jeg kunne godt have haft brug for,
at der var nogen uden for skolen, der hjalp mig, og
måske fandt ud af, at jeg faktisk ikke kunne læse. Min
mor forsøgte at hjælpe, men jeg lærte mest at kunne
teksten udenad. Så jeg vil gerne være med til at give
lektiehjælp, altså når man sådan selv har følt, at man
manglede den.”

”Vi startede med at lægge lektiehjælpen i køkkenet.
Der kom vi alligevel forbi, så kunne lektielæserne få te.
Men så kom der flere og flere unge. De hyggede sig,
snakkede og drak te. Men lektierne forsvandt. Så tog
vi teen væk, der var kun lektielæseren tilbage. Det var
ikke ret mange. Det er lidt svært at kombinere hygge
med lektier.”

”Vi lavede et lektierum. Det var lidt fjollet, for ti sad
og lavede lektier på vores plads. De 90 andre var i de
øvrige lokaler. Det var altså for meningsløst. Nu har vi
lagt billet ind på et depotrum. Det kan jo være, at lektiehjælpskravet er et godt argument.”

”Vi tog en flok på museum. Da vi sad der i bussen, fik
vi faktisk en god snak. Pludselig snakkede de unger, der
ellers holder sig for sig selv. Måske fordi vi sad der på
sæderne sammen og kiggede ud og ikke kunne andet.
Det viste sig, at mange havde en enorm viden om alt
det, som vi kørte forbi og oplevede på museum. Det er
ikke altid, det kommer frem i undervisningen, så kan
man blive overrasket på sådan en udflugt. Det er en
slags lektiehjælp, fordi man opdager et barns resurser
og kan overveje, hvordan de kan bruges i undervisningen.”
”Jeg er med som pædagog i klassen og er den, der
skriver i elevplanen. Det giver et rigtig godt samarbejde
med læreren, fordi vi skal formulere, hvad den ene og
den anden lægger mærke til. Forældrene oplever også,
at vi kan noget forskelligt som lærer og pædagog, men
at begge er betydningsfulde for deres unges udvikling.
Det er noget af det bedste, jeg har været med til. Og
så får jeg en ide om, hvilken lektiehjælp det barn har
mest brug for.”
”Jeg er uddannet idrætsvejleder og fik pludselig lyst til
at bruge mine kompetencer i forhold til lektiehjælp. Jeg
har taget en gruppe, der har svært ved skolearbejdet,
med ind i gymnastiksalen for at arbejde med krydsko-
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”

ordinering. Jeg ved, det er afgørende, at begge hjernehalvdele kan arbejde samme, hvis man skal kunne
koncentrere sig om abstrakte emner. Det var spændende pludselig at skulle tænke meget konkret i forhold
til en bestemt arbejdsopgave og beskrive formålet på
møderne. Jeg er lidt specialiseret nu. Det giver arbejdsglæde.”

jeg det til at få lidt ro på tropperne efter mange timers
leg. Først brokkede de sig højlydt. Men nu gør de det
nærmest automatisk. Jeg laver saftevand og sætter kiks
på bordet. De, der kommer hjem før klokken 16, kan
godt nå lektierne, men det kan de andre ikke. Så sidder
vi der og har lidt ro sammen - det er egentlig helt fint.
Ungerne ved, det gør aftenen derhjemme rarere.”

”Jeg ved jo, at jeg lægger mærke til andre ting end
læreren i forhold til den unge. Det kan være frustrerende, hvis vi ikke samarbejder, men når jeg kan tale
med læreren om det, mærker jeg, at han bliver glad for
at have andre øjne på sit arbejde. Jeg lægger nogle af
mine timer i klassen, og så er jeg opmærksom på, hvad
det er for nogle resurser, den unge har her i SFO´en i
forhold til undervisningen.”

”Jeg gider altså ikke sidde stille med de drenge, der i
forvejen ikke kan sidde ned i undervisningen. Så jeg går
ud på fodboldbanen og øver tal eller grammatik. Jeg
råber et regnestykke, så skal de skyde tallet med bolden, og vi skiftes til at finde regnestykker. Eller vi staver
ved at springe rundt på bogstaver, jeg har spraymalet
på små stykker tæpperest. Det kan vi godt have meget
sjov ud af, og jeg kan mærke, at de har den der ”nå
ja-oplevelse”, når de finder ud af, hvordan skægge ord
staves.”

”En pige havde det svært med matematik. Så gik jeg i
gang med at spille 31 med hende. Jeg bad hende om at
holde styr på pointsystemet, og hun var faktisk god til
det. Nu kan jeg finde på at sige: ”Jamen, du er da god
til matematik,” når vi har spillet kort i længere tid. Så
kan jeg mærke, at det er vigtigt for pigen, for hun føler
sig ikke god i matematik. Men det er hun egentlig, hun
er lynhurtig til at holde styr på et ret kompliceret pointsystem. Hun vil gerne spille kort tit, så det prioriterer jeg
højt. Jeg tror, det gør en forskel i matematiktimerne.”
”Pigerne har nemt ved at finde sammen og lave lektier.
Det gør de faktisk tit helt af sig selv. Men når klokken
bliver 16, har jeg fået en vane med at sige: ”Nu sætter
vi os lige sammen og kigger på lektierne.” Så bruger
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”Der er altså nogen, jeg altid har pakket taske sammen
med. Så taler vi om, hvordan de selv kan smøre madpakken, hvis forældrene altid glemmer den, og hvordan de har det, når de ikke har lavet lektier. Så aftaler
vi, hvordan og hvornår vi skal læse lektier. Hvis de selv
kan se behovet, kan jeg mærke, at de tager det som
en kærlig hjælp, når jeg minder dem om lektierne om
eftermiddagen. Hvis de ikke gør det, vil jeg altså ikke
tvinge dem til lektier. Det er ikke mit job. Men hvis de
efter nogle gange kan se pointen, vil jeg gerne blive ved
med at huske på lektierne.”

”

CITATER FRA BØRN OG UNGE
”Jeg troede, jeg skulle ha’ noget at spise. En cafe, det
er da med mad og så’n noget. Men så var der kun bøger - dem kan man da ikke servere.”
”Jeg gider i hvert fald ikke lave lektier her, jeg har jo
lige fået fri.”
”Mig og Maja og Tine laver altid lektier ude i køkkenet.
Så sidder vi sammen og finder ud af, hvad det er, vi
skal. Det er meget hyggeligere end at sidde med det
hjemme.”
”Jeg spiller Master Mind. Hans
så godt som matematik. Man
ke farver den anden har. Det
Hans. Men det ligner godt nok

Piger i en gruppe, der åbenlyst laver lektier, om, hvad
de laver: ”Vi er sammen i pigeklubben.”
Dreng om, hvorvidt, pak tasken-kurset har været godt:
”Ja, tasken er ikke så tung længere.”
Dreng om, hvorfor han får lektiehjælp: ”Så bliver læreren ikke sur, hun hedder nemlig Dorthe.”
Pige om, hvorfor hun skal lære matematik. Himmelråbende: ”Vil du bage en kage så stor, at du ikke har
penge til tøj?”

siger, at det er lige
skal regne ud, hviler matematik, siger
ik’ det, jeg har for.”

Pige om en seddel på tavlen: ”Her får vi ingen hjælp, vi
skal skrive det selv.”

En pige, der efter at have kæmpet frustreret med sine
lektier siger: ”Farvel og tak for en dejlig dag.”

Sandet dreng om, hvad han har lavet i skolen: ”Vi gravede nogle siiindsyge gange, og så handlede det om at
få trukket bilerne igennem dem.”
Hvad med timerne? ”Nå dem, ingenting.”

Dreng om, hvem der laver lektier i SFO: ”Det gør pigerne, det gør vi drenge ikke - jeg lærte at gå på stylter
i dag. Vil du se?”

Dreng på spørgsmålet, om man lærer noget i SFO. Lang
pause: ”Hele tiden, men man opdager det ikke.”

Dreng om, hvad god lektiehjælp er: ”Det er, når den
voksne ikke bliver sur og lader være med at snakke så
meget.”
Dreng om, hvorvidt lektier er godt: ”Nej, det tager al
ens tid.”
Pige om, hvorvidt lektier er godt: ”Jeg skal jo lære
noget, ik`?”
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ERFARINGER FRA LEKTIEHJÆLPSRAPPORTER
mÅ

At der er fokus på den sociale deltagelse og oplevelsen af tryghed og tillid.

mÅ

At der er fokus på forskellige læringsstile, herunder
motivation og behov for at opleve succes og selvforståelse.

mÅ

At der er fokus på pædagogens/lærerens egen professionelle deltagelse i fællesskabet.

mÅ

At der er fokus på samarbejde med forældre, i
lektieteam og med tværfaglige og tværsektionelle
samarbejdspartnere.

Rapporterne konkluderer bl.a., at det gode lektiehjælpstilbud bygger på:

mÅ

At der er fokus på rammer og økonomi.

mÅ

Et godt samspil mellem voksen og barn.

mÅ

At der er fokus på organisation og ledelse.

mÅ

At børn lærer af hinanden.

mÅ

At der er fokus på engagementet.

mÅ

At lektiehjælpstilbudet betragtes og udvikles som
et fokuseret læringsmiljø.

mÅ

At der skabes en konkret sammenhæng mellem
projektet og den daglige undervisning.

mÅ

At de professionelle løbende udvikler deres kompetencer i forhold til at understøtte udsatte børns
læring.

mÅ

At lektiehjælpstilbudet indgår som en integreret
del af skolens samlede organisering.

Der er udarbejdet en følgeforskningsrapport og en evalueringsrapport, der opsamler og konkluderer ud fra 28
gennemførte lektiehjælpsprojekter i skoler og fritidsinstitutioner i perioden 2004 - 2006, initieret og finansieret af Undervisningsministeriet.
Rasmussen, Bo Morthorst, Horsdal, Marianne, mfl.:
Evalueringen ”Udsatte børns undervisning”, UVM,
2006.
Nielsen, Lise Tingleff, Saarup, Jens, mfl.: Hjælp til skoleliv, KLEO, 2006.
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”

OVERVEJELSER
INDEN ETABLERING AF LEKTIEHJÆLPSTILBUDET
1) Hvordan kan vi forstå og skabe
meningen med lektiehjælp?
Afklaring af værdier og definition af lektiehjælp mellem
involverede parter.

5) Hvordan skal der løbende eksperimenteres,
evalueres og dokumenteres for at fastholde
dialogen, refleksionen,
energien og udviklingen.

4) Hvordan og hvad skal der
kommunikeres udadtil med
børn, forældre, lærere og ledelsen om punkt 1, 2 og 3 skriftligt og mundtligt?

2) Hvilken konkret form
og indhold skal tilbudet
om lektiehjælp have i
praksis? Hvad, hvorfor
og hvordan?

3) Hvem skal være tovholdere
og have et personligt engagement og ansvar i tilbudet om
lektiehjælp?

