Miniundersøgelsen om at gå i børnehaveklasse
Lektor Stig Broström
Aarhus Universitet
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)
Forskningsenheden Barndom, Læring og Didaktik
I juni 2010 spurgte Politiken og lektor Stig Broström fra Aarhus Universitet (DPU) 54 kommende
skolebegyndere om deres forventninger til skolen. De svarede på spørgsmål om hvad de regnede
med at skulle lave og lære, og om hvad de glædede sig til. Undersøgelsen viste, at de havde store
forventninger. De forventede at lære at læse, skrive og regne – og ikke mindst at få nye kammerater.
Til spørgsmålet ’Hvad tror du, du skal lære’, svarede Johanne Qvortrup fx ”Jeg skal lære at regne
og læse.. og man får det godt”. Og William Schiermer Nielsen glædede sig mest til ”at lære at læse
og være sammen med mine nye venner”. Kombineret med forventninger om at erobre nye
intellektuelle færdigheder og få nye venner indgik også forestillingen om at skolen nok stillede krav
om en vis orden og disciplin. En gennemgående forestilling var udfordringen om at skulle sidde
stille og række hånden op. Som Alvin Ahlgreen svarede til spørgsmålet ’Hvad tror du, du skal lave’:
”Øh.. aner det ikke … øh vi skal bare sidde skrupstille”.
I juni 2011 spurgte Stig Broström de samme børn om, hvordan det så var at gå i skole. Fik de i
børnehaveklassen indfriet deres forventninger? Fik de lært at læse og skrive, at række hånden op og
”finde ud af farverne på en mariehøne” som Laura La Cunha Bang sagde? Fik de indfriet det, de
allermest glædede sig til, fx ”at tegne indenfor stregerne” som Karl Ellegaard Soneff sagde? Og fik
Laurits Villum Christensen indfriet forventningen om at ”få en sød lærer”? For slet ikke at tale om
rigtig mange børns gennemgående ønske om at få nye venner og lege med dem.
30 af de samme børn svarede i juni 2011 på følgende fem spørgsmål: Hvad er det bedste ved at gå i
skole? Er der noget du ikke så godt kan lide ved at gå i skolen? Kan du fortælle om nogle ting, du
har lært i børnehaveklassen? Hvad synes du selv, du er god til i skolen? Hvordan tror du, det vil
være at gå i første klasse?
Til spørgsmålet ’hvad er det bedste ved at gå i skole?’ var det gennemgående svar, at det bedste er
at lære noget og have venner at lege med, hvilket Karla Skov sammenfatter: ”Det bedste er at lære
nogle flere at kende, at lære noget nyt, og at det er hyggeligt at være sammen med andre og lære
dem bedre at kende”. Og det de ’ikke så godt kan lide ved at gå i skole’ er hvis nogen driller og slår,
når venner skælder ud og når der er nogen der laver ballade. Hertil kommer, at nogle få børn
nævner at de ikke kan lide, ”når de voksne er sure”. Men det helt dominerende mønster er, at
børnene kan lide at gå i skole. Emilie Johnsen siger fx ”Nej jeg kan lide alt i skolen”, og Louise
Hjulman siger: ”Der er ikke noget – det er sjovt og spændende”.
De 30 børn der har svaret synes at have en god og stabil selvopfattelse. Til spørgsmålet om, hvad de
selv synes de er gode til i skolen, opremser børnene en lang række konkrete færdigheder så som at
børnestave, at lære nye sange, spille fodbold, lave lektier og opgaver, lytte og fortælle. Men langt de
fleste børn svarer, at de er gode til at skrive bogstaver og læse ord samt at regne. Vigtigt er det også
at bemærke, at mange børn nævner at de er gode til at hjælpe de andre børn og de ser sig selv som
en god kammerat. Fx svarer Jonas Holst til spørgsmålet ’Hvad synes du selv, du er god til i
skolen’: ”Det er et svært spørgsmål, så jeg skal lige tænke. Jeg er god til at lege med mine venner.
Jeg synes selv, jeg er god mod de andre”.
Det sidste spørgsmål handlede om børnenes syn på at skulle gå i første klasse. Stort set alle svar
afspejler, at børnene glæder sig, de regner med at det bliver godt og sjovt og at de kommer til at
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lære mange nye ting. Flere kommenterer, at det bliver sværere. Som Alma Hausgaard Jensen siger:
”Det vil være godt at lære en masse ting – lidt mere end i børnehaveklassen og lidt sværere”.
Enkelte børn synes måske det bliver lige lovligt svært. Jonas Holst siger: ”Det bliver svært –
skræmmende. Man skal lave mange lektier og høre efter hvad lærerne siger. Det bliver lidt farligt.”
Men generelt ser børnene frem til de nye udfordringer om end de er klar over, at der bliver lidt
mindre leg. Med Mathias Danielsens ord bliver det ”ligesom da jeg plejede at gå i 0. klasse, men at
man ikke har snydefrikvarter mere og man ikke får legetime mere”.
Sammenfattende ser det ud til, at de 30 børn har haft et dejligt og lærerigt år i deres
børnehaveklasser. De har lært en masse, bl.a. matematik og at skrive og læse ord og små sætninger
– og det er sket i en atmosfære præget af socialt samvær kammeratskab og venskab. Dette første år i
skolen har givet dem et trygt grundlag for deres videre skolegang. De vil tage hul på livet og
læringen i første klasse med glubende appetit. Som Emilie Johansen siger: ” Jeg glæder mig til at
gå i første klasse”.
Der er ikke tale om en videnskabelig undersøgelse, da udvælgelsen af responderende børn tilhører
et særligt segment, nemlig dagbladet Politikens læsere som af egen kraft besværede sig med at
interviewe deres børn, downloade et foto og sende materialet til undertegnede forsker. Man kan
antage, at der dels kan være tale om en særlig gruppe i befolkningen (Politikens læsere) samt særligt
interesserede forældre. Således kan man antage, at de responderende børns svar ikke er
repræsentative for aldersgruppens skoleerfaringer. Der er således tale om et resultat der kan læses
som et antal specifikke danske børn børnehaveklasseerfaringer gennem skoleåret 2010-11.
Børnene svarede på følgende fem spørgsmål:
Hvad er det bedste ved at gå i skole?
Er der noget du ikke så godt kan lide ved at gå i skolen?
Kan du fortælle om nogle ting, du har lært i børnehaveklassen?
Hvad synes du selv, du er god til i skolen?
Hvordan tror du, det vil være at gå i første klasse?
Nedenfor er alle de responderende børns svar samlet.

Stig Broström, august 2011
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Sofia Lund

1) Hvad er det bedste ved at gå i skole?
Det er matematik, fordi det er sjovt, og man kan lave alle mulige ting, og man kan lære meget
mere.
2) Er der noget du ikke så godt kan lide ved at gå i skolen?
Øhm, hvad er det, jeg hader? (Pause, tænker sig godt om.) Det er legetime, fordi jeg ikke kan
finde på noget at lege, og jeg kan ikke spørge nogen, for så siger de bare nej; ... men nogle
gange siger de ja.
3) Kan du fortælle om nogle ting, du har lært i børnehaveklassen?
Jeg har lært lidt af klokken, når den er et og sådan noget.
Jeg har lært at regne nogle regnestykker, og jeg har også lært at læse nogle ord. Jeg har lært hele
alfabetet. Jeg har lært sådan et talhus. Der er nogle tal i, i sådan et rektangel. Man skal få
tallene til at passe sammen helt op til ti.
4) Hvad synes du selv, du er god til i skolen?
Jeg synes, jeg er god til at fange karameller, når det er karameldag.
Jeg synes også, jeg er god til at slå vejrmøller.
Jeg er god til at skrive bogstaverne og læse små ord. Og jeg er god til at rime.
5) Hvordan tror du, det vil være at gå i første klasse?
Læreren vil være lidt sur, hvis man ikke gjorde, som hun sagde.
Jeg synes også, det vil være lidt sejt at gå i 1. klasse. Det bliver nok lidt sværere.
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Selma Arend
1) Hvad er det bedste ved at gå i skole?
At lege og tegne
2) Er der noget du ikke så godt kan lide ved at gå i skolen?
Hvis nogen driller
3) Kan du fortælle om nogle ting, du har lært i børnehaveklassen?
Skrive lidt og regne lidt
4) Hvad synes du selv, du er god til i skolen?
Gymnastik
5) Hvordan tror du, det vil være at gå i første klasse?
Man får nok mange opgaver.
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Laura de Cunha
1) Hvad er det bedste ved at gå i skole?
Det bedste ved at gå i skole er, at man får lov til at lære noget. De beste fag er idræt,
matematik, natur/teknik og dansk. Jeg kan godt lide at lave lektier og at lege med mine
venner.
2) Er der noget du ikke så godt kan lide ved at gå i skolen?
Jeg skal ikke så godt lide musik. Og jeg kan ikke lide når nogen driller.
3) Kan du fortælle om nogle ting, du har lært i børnehaveklassen?
Jeg har lært at regne (plus, minus og gange), at læse, hvordan de små bogstaver ser ud, at
presse blomster, at spille basket, at man ikke skal drille for at være en kammerat, eller drille
dem man ikke kender, for de er måske søde og jeg har lært at lave teater.
4) Hvad synes du selv, du er god til i skolen?
Jeg synes jeg er god til at læse og lave lektier, til idræt og til hurtigt at lære nye sange.
5) Hvordan tror du, det vil være at gå i første klasse?
Jeg tror, det blive sjovt. Jeg tror, vi skal lære at lave nye ting. Vi skal lave lektier i stedet for
at lege, og vi skal hygge os.
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Asta Krebs

1 Hvad er det bedste ved at gå i skole?
Det er at gå på biblioteket, hvor man kan låne bøger ,og så kan man måske selv læse i dem,
og ens mor og far kan læse i dem. Og legetime og frikvartererne, hvor man nogen gange kan
lege med nogle nye – og så dansk – det er det bedste.
2. Er der noget, du ikke så godt kan lide ved at gå i skolen?
Nej, det er der ikke, mor.
3. Kan du fortælle om nogle ting, du har lært i børnehaveklassen?
Ja, jeg har lært at læse og jeg har lært at regne – jeg har også lært at læse for nogle andre.
Når man leger med en ny, skal man prøve at høre efter, hvad den anden siger.
4. Hvad synes du selv, du er god til i skolen?
Jeg synes, at jeg er god til matematik, og jeg er god til dansk. Når vores lærer prøver at
få ro på, er jeg god til at være stille. Jeg er god til at lytte til, hvad min lærer siger. Jeg er
god, hvis der er nogen, der er uvenner, så er jeg hurtig til at hjælpe, så de ikke bliver
mere uvenner.
5. Hvordan tror du, det vil være at gå i første klasse?
Godt – meget godt !
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Bertil Willads
1) At have nogen at lege med i pauserne.
2) Nogle gange bliver man drillet lidt af de store.
3) At læse og at række fingeren op, når man skal sige noget. At tie stille, når der er beskeder.
4) At række fingeren op, når jeg skal sige noget og at tie stille i timerne.
5) Man får nogle lidt sværere bøger. Det bliver lidt sværere.
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Jonas Holst

1) Det må nok være at lære noget nyt og at få nogle venner.
2) Når en af vores lærere giver os så mange lektier for.
3) Jeg har lært at læse - lidt. Jeg kan stave til is. Jeg har også lært at tælle - op til 39. Og så har jeg
også lært bogstaverne.
4) Det er et svært spørgsmål, så jeg skal lige tænke. Jeg er god til at lege med mine venner. Jeg
synes selv, jeg er god mod de andre.
5) Det bliver svært - skræmmende! Man skal lave mange lektier og høre efter, hvad lærerne siger.
Det bliver lidt farligt...
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Laurits Villum Christiansen

1) At man lærer mange gode ting sammen med sine kammerater.
2) At vi nogen gange skal have nogle rigtig lange timer, sådan omkring to timer.
3) Jeg har lært noget om kroppen, og vi har lidt matematik, og vi synger hver morgen, og jeg har
næsten lært at læse.
4) Det om kroppen, og jeg er hurtig til at lave matematik.
5) At vi får mange flere fag, og det kommer jeg til at lære meget af.
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Magnus Tange Bødker
1) Frikvartererne og matematik.
2) De beskidte toiletter på skolen.
3) Jeg har lært at regne, at rime og om insekter.
4) Matematik, Uglemappen, læse og spille fodbold.
5) Godt.
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Johanne Qvortrup

1) Hvad er det bedste ved at gå i skole?
At man lærer mange at kende og at man lærer noget nyt - og at man har det sjovt.

2) Er der noget du ikke så godt kan lide ved at gå i skolen?
No

3) Kan du fortælle om nogle ting, du har lært i børnehaveklassen?
Jeg kan ikke lige fortælle hvad jeg har lært for jeg tror faktisk jeg vidste det hele i forvejen ...

4) Hvad synes du selv, du er god til i skolen?
Det meste - for eksempel til Kaptajn Karlsen.

5) Hvordan tror du, det vil være at gå i første klasse?
Sjovt blandt andet fordi der starter nogle nye børn i 1.B. At man får lektier for fordi men ikke altid
har nået at lave dem færdige oppe i skolen.
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Amalie Poulsen

1) Hvad er det bedste ved at gå i skole?
At lave lektier

2) Er der noget du ikke så godt kan lide ved at gå i skolen?
Når nogen laver ballade og bruger vores tid i timen til ballade i stedet for at vi kan lære noget

3) Kan du fortælle om nogle ting, du har lært i børnehaveklassen?
- at lave lektier
- at høre efter
- gymnastik
- øve på teaterstykke
- lært Gotfreds dyrehandel (tal)
- lært gyservæsener (bogstaver)

4) Hvad synes du selv, du er god til i skolen?
- at høre efter
- lave lektier

5) Hvordan tror du, det vil være at gå i første klasse?
- jeg tror vi skal lave rigtig, rigtig mange lektier
- have tidligt fri om fredagen

12

Birk Vogel

1) Hvad er det bedste ved at gå i skole?
Det er vennerne!
2) Er der noget du ikke så godt kan lide ved at gå i skolen?
Når mine venner skælder mig ud, og når min lærer siger, jeg skal tie stille, selvom jeg ikke
siger noget.
3) Kan du fortælle om nogle ting, du har lært i børnehaveklassen?
Jeg har lært, hvor meget en læderskildpadde vejer. Jeg har også lært en masse bogstaver og
lært at læse.
4) Hvad synes du selv, du er god til i skolen?
Jeg er god til at tænke, og i frikvartererne er jeg god til at spille fodbold. Jeg synes også, jeg
er god til at læse – især Lydret Dingo bøgerne
5) Hvordan tror du, det vil være at gå i første klasse?
Sjovt! Jeg får en ny sød lærer, og jeg skal gå i et helt nyt klasselokale, hvor vi skal sidde på
kørestole.
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Mathias Danielsen

1) At lære alle mulige bogstaver og at lave opgave – især regneopgaver !
2) Næh………….
3) Bogstaver igen, og matematik – og at læse ! Nå ja, og klokken har jeg også lært, sådan da,
midt i mellem ……
4) Jeg synes at jeg er god til at gå i skole, Ulla og Minna (lærer og pædagog) er søde og jeg er

5) Ligesom da jeg plejede at gå i o. klasse, men at man ikke har snydefrikvarter mere og at man
ikke får legetime mere ….. ?
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Emilie Johnsen

1) At lave idræt og at jeg næsten har lært at læse.
2) Nej, jeg kan lide alt i skolen.
3) Jeg har lært at hvis der er nogle der græder, så skal man trøste. Og hvis det bløder skal man
hente en voksen. Jeg har også lært at læse nogle læseletbøger.
4) At høre efter i timerne. Og se på den voksne der taler. Jeg er også en god kammerat
og dygtig til matematik.
5) Det bliver hårdere fordi man får flere lektier og næsten ingen legetimer. Men jeg glæder mig
til at gå i 1. klasse.
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Valdemar Mellon

1)

Hvad er det bedste ved at gå i skole?

"Man har legetid, og matematik, og noget matematik kan jeg godt lide. Man ser film. Spiller
Nintendo og nogle gange er vi ovre i computerrummet, hvor vi spiller 'Farmarama'. Man har mange
kammerater, der gider at lege med en, og kommer hjem til en nogle gange."
2)

Er der noget du ikke så godt kan lide ved at gå i skolen?

"Ja, det er Ditlev, han slår mig hele tiden med en gren i ryggen. Så er der nogle gange jeg bliver
drillet. En gang har jeg fået stjålet noget, nogle madder fra min madpakke - kun én mad og så
múslibaren."
3)

Kan du fortælle om nogle ting, du har lært i børnehaveklassen?

"Jeg har lært at skrive ord - og nogle af dem er lige ud af landevejen. Og jeg har lært at læse, faktisk
meget. Man kan få en ordtræningsbog, hvor man kan træne ord. Jeg har fx fem'erne, og andre har
"Dus med dansk".
4)

Hvad synes du selv, du er god til i skolen?

"Jeg synes jeg er god til at lave mine lektier, og jeg er også god til at spille basketbold og fodbold
og rundbold, og gynge, hvor jeg har forstuvet min arm, da jeg hoppede af. Jeg var lige ved at lave
én salto, heldigvis faldt jeg tilbage og landede med hovedet, og så forstuvede jeg armen. "
"Jeg er god til at lave ting hvis de er gået i hak på computeren. Hvis man ikke kan det man skal, så
trykker jeg bare på midten af skærmen. Hvis man ikke kan skrive noget på Google, så skal man bare
trykke på skærmen en gang, så virker den, en gang med musen, så kan man bare skrive."
5) Hvordan tror du, det vil være at gå i første klasse?
"Fint, der får man bare for mange lektier for, det gør man ikke i 0. Man får ikke særlig mange
lektier for, kun to sider i sin læsebog og én side i sin arbejdsbog. Ikke fælles, men almindeligt
arbejde."
"Sjovt, fordi, der skifter man lærer og skal have dansk og kristendom og sådan noget."
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Karoline Toft

1) Hvad er det bedste ved at gå i skole?
At de voksne er så søde
2) Er der noget du ikke så godt kan lide ved at gå i skolen?
Når de voksne er sure
3) Kan du fortælle om nogle ting, du har lært i børnehaveklassen?
Jeg kan læse en lille smule, og jeg har lært at være venner med nogle nye i skolen
4) Hvad synes du selv, du er god til i skolen?
God til a lave opgaver
5) Hvordan tror du, det vil være at gå i første klasse?
Rart og sjovt.
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Karla Skov

1. Det bedste er at lære nogle flere at kende, at lære noget nyt - og at det er hyggeligt at være
sammen med andre og lære dem bedre at kende
2. nogle gange om mandagen så skal jeg tidligt op fordi min søster skal møde tidligt - så selv om jeg
ikke skal møde tidligt, så skal jeg alligevel op, det er jeg træt af
3.Jeg har lært tabeller fx 2 og 10-tabeller, dem ku jeg ikke før. Og jeg har lært at tegne bedre - især
manga, og jeg har lært at læse. Det er dejligt og sjovt. Min søster hun har hele tiden ansigtet nede i
en bog, og det er sjovt at alle de små bogstaver bliver til et flot ord. Mit yndlingsord er: min mobil
4. jeg er lidt god til alting, men ikke specielt til noget. Jeg er blevet bedre til at sige: "Jeg leger lige
med en anden, men jeg vil måske gerne lege med dig senere" - i stedet for at sige: "Nej, jeg vil ikke
lege med dig". Og så er jeg god til billedkunst og at tegne manga, for jeg har også lige fået en
manga-tegnebog af min fætter
5. 1. klasse blir sjovt, men jeg er ked af at skulle sige farvel til min gamle lærer for at få en ny. og
det er dejligt at være 0. fordi så skal man ikke fremlægge, man kan slappe mere af. men jeg glæder
mig til 1. klasse
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Gustav Holm

1)

Hvad er det bedste ved at gå i skole?

Det er at have matematik. Man kan spille fodbold i frikvarteret.

2)

Er der noget du ikke så godt kan lide ved at gå i skolen?

Når der er andre der driller mig eller når der er nogen der slår mig.

3)

Kan du fortælle om nogle ting, du har lært i børnehaveklassen?

Jeg har lært, at børnestave, tal og bogstaver.

4)

Hvad synes du selv, du er god til i skolen?

Jeg synes jeg er god til matematik. Og jeg erg od til at børnestave. Jeg er god til at få venner. Jeg er
god til hjælpe andre, hvis de græder. Hvis de græder, så spørger jeg dem hvad der er sket.

5)

Hvordan tror du, det vil være at gå i første klasse?

Jeg tror det vil være sjovt. Jeg tror det bliver sværere, fordi man skal lære at læse. Måske bliver det
dejligt at få en ny lærer.
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Ida Michelsen

1) at lave “ord-æsker” – altså en æske hvor der ligger kort i med ord på (to og to), så kan man lave
et “vende-spil”.
2) at man ikke må slappe af i skoletiden, man skal hele tiden lave noget – også når man har
knoklet helt vildt.
3) jeg har lært at få nogle med ind i legen, som ikke var med fra starten af, at læse, at skrive og er
blevet bedre til at tegne.
4)

jeg er rigtig god til at læse – kan selv læse de lette bøger nu.

5) det vil være sjovt, for nogle gange får man legetimer af sin lærere, hvis man har været rigtig
god til at lave sine ting.
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Astrid Herløv Lund

1) Hvad er det bedste ved at gå i skole?
Øh, hvad det bedste er ved at gå i skole? Øh – Det er nok at få venner. Det er det bedste.
Hvis jeg også tænker i LARVE-tid (fritidsdel for de to 0.kl) så er det bedste at lave
”Larvens verden”.
(svarende til ”Shanes verden”, digte historier mens man laver noget at ”værdiløst”
materiale). Jeg har lavet en campingsplads, en skov, et festbord, en strand med en surferbåd
på, et isbjørnereservat og et mariehønehus.
2) Er der noget du ikke så godt kan lide ved at gå i skolen?
Nej.
3) Kan du fortælle om nogle ting, du har lært i børnehaveklassen?
Øh, vi har lært noget om klokken. Vi har haft læsebøger med hjem. Kun dem, der har lyst.
Vi har lært noget om verdensdelene; hvad der findes i de verdensdele. Vi har også haft
emner – lad mig se; eventyremne; vi skulle male billeder af nogle konger, lave masker og
lave teaterskuespil med dukker, vi selv lavede, vi skulle lave marcipankugler med grøn
frugtfarve som om de var ærter til vores eventyrsfest for familierne. Vi lavede også pludder
man kunne smage af kage og marcipan så det blev brunt.. Vi har også haft et dyreemne. Vi
skulle lave en planche om nogle dyr, hvor der stod, hvad de spiste, hvor der var et billede af
dem og hvor de levede og en masse andre ting. Så skulle vi fortælle det i klassen til de
andre. Jeg lavede om mennesket som et dyr, for mennesket er jo et slags dyr.
4) Hvad synes du selv, du er god til i skolen?
Det ved jeg ikke. Øh, jo: billedkunst! Det kom lige hurtigt. Og at lære klokken. Vi har jo
ikke lært den hele. Det må du godt skrive. Jeg er også god til at lytte og fortælle. Jeg er
også god til at digte historier, men det er jo ikke noget, vi skal lære. Det kan jeg bare. Vi
har alligevel gjort det, fordi min lærer sagde, det var kreativt at digte historier. Jeg er i hvert
tilfælde også god til at optræde, for nogle gange optræder vi med hele 0.x. fx med at synge.
Det gør vi meget tit. Jeg er også god til at hjælpe andre, når de har slået sig. Jeg er også god
til at synge, helt klart.
5) Hvordan tror du, det vil være at gå i første klasse?
Øh, det ved jeg ikke. Jeg prøver….. latter …øh, det ved jeg altså ikke. Måske bliver det fint
nok.
Hvad vil være anderledes?
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Flere lektier- kortere frikvarterer!
Jeg skal lære at læse, men det er vi allerede gået i gang med, fordi vi er sådan en dygtig
klasse til at stave.
Jeg skal ikke gå i ”Larven” til næste år så skal jeg gå på Færgen Fritidshjem.
Nu må du gå til det næste spørgsmål.
Der er ikke flere.
Nå, så send det til ham børne-professoren!
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Karl Ellegaard Soneff

1) Hvad er det bedste ved at gå i skole?
"Man får mange venner, og det er godt, når man kan lege sammen."
2) Er der noget du ikke så godt kan lide ved at gå i skolen?
"Nej, ikke så meget... Nej, det tror jeg ikke..."
3) Kan du fortælle om nogle ting, du har lært i børnehaveklassen?
"Jeg har lært, at man skal være søde ved hinanden. Og at man ikke må sige nej til at lege med
hinanden, hvis der ikke er en grund til det. Det har jeg lært i dag! Jeg har lært tal og bogstaver,
og jeg har lært alfabetet - det kunne jeg nemlig ikke, da jeg gik i børnehave."
4) Hvad synes du selv, du er god til i skolen?
"Jeg synes, at jeg er god til at høre efter. Jeg er blevet bedre til alfabetet, siden jeg startede. Jeg
er god til at spørge de voksne, hvis jeg gerne vil noget."
5) Hvordan tror du, det vil være at gå i første klasse?
"Lidt mærkeligere end at gå i 0.x, fordi man ikke har "legetime". Det bliver sjovt, for man har
musik og klassens time."
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Mikkel Jensen

1. Jeg lærer en masse, gå på biblioteket og læse bøger, dansk, logbog og legetime og kammerater
fra børnehaven.
2. Når noget ikke går så godt som jeg regnede med, hvis jeg/vi glemmer noget, ulækre toiletter uden
lys.
3. En masse sange, bogstaver, lære om penge, næsten at kunne læse (sejt), en masse om Kronborg
og Holger Danske.
4. Synge, tegne, dansk, idræt
5. Lidt nervøs, jeg bliver ældre, bedre til dansk, ikke lige så sjovt for der ikke er legetimer og
tegnetid.
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Jonas Thomasen
1. Hvad er det bedste ved at gå i skole?
Det er nok at lære tingene. Især bogstaver.

2. Er der noget du ikke så godt kan lide ved at gå i skolen?

Nej

3. Kan du fortælle om nogle ting, du har lært i børnehaveklassen?

Nu kan jeg alle bogstaverne, deres lyde, dyr der starter med bogstaverne og hvordan de siger
hej. Jeg har også lært at regne mange plus og minusser. Jeg ved mange, mange, mange ting som
jeg ikke viste da jeg gik i børnehave. Vi har haft kunstemne, hvor jeg lærte om
komplimentærfarver det vidste jeg ikke i børnehaven. Jeg vidste heller ikke at hvidt lys er lavet
af alle farver.

4. Hvad synes du selv, du er god til i skolen?

Opgaver - det har min lærer sagt.
5. Hvordan tror du, det vil være at gå i første klasse?

Det har jeg ingen anelse om. Men de har skema og så har de en time mere end os nogle
dage.
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Alvin Tjessem
1)

Hvad er det bedste ved at gå i skole?

Jeg kan godt lide at lave opgaver. Jeg kan også lide legetime. Det er noget vi kun har i
børnehaveklassen.
2)

Er der noget du ikke så godt kan lide ved at gå i skolen?

Nej
3)

Kan du fortælle om nogle ting, du har lært i børnehaveklassen?

Matematik, dansk og trafik
4)

Hvad synes du selv, du er god til i skolen?

Til at regne og læse og skrive
5)

Hvordan tror du, det vil være at gå i første klasse?

Fint nok.
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Niklas Rødvig Stevns

1)

Hvad er det bedste ved at gå i skole?
Det er når vi har fri.

2)

Er der noget du ikke så godt kan lide ved at gå i skolen?
Når det er noget svært man laver i bøgerne.

3) Kan du fortælle om nogle ting, du har lært i børnehaveklassen?
At læse lidt. Resten kunne jeg i forvejen. ;-)

4) Hvad synes du selv, du er god til i skolen?
At læse. At regne. Lave noget i bøgerne.

5) Hvordan tror du, det vil være at gå i første klasse?
Meget godt, lige som i BH klasse. Vi får en rigtig god lærerinde.
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Alma Hausgaard Jensen
1) Hvad er det bedste ved at gå i skole?
Det er at skrive dagbog og vise den for de andre.
2) Er der noget du ikke så godt kan lide ved at gå i skolen?
Christoffer driller mig, og der er larm i klassen.
3) Kan du fortælle om nogle ting, du har lært i børnehaveklassen?
At jeg har lært, hvor mange penge der er tilsammen.
4) Hvad synes du selv, du er god til i skolen?
At jeg er god til at læse, og at jeg er god til at skrive.
5. Hvordan tror du, det vil være at gå i første klasse?
Det vil være godt at lære en masse ting - lidt mere end i børnehaveklassen og lidt sværere.
Jeg kunne ønske, at der var flere spørgsmål :)
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Sofie Bundsgaard

1: Det bedste er, at jeg har nogle søde lærere - både min børnehaveklasselærer Kirsten og de lærere
jeg skal have næste år, Bibi og Michael.
Jeg lærer mange nye ting.
2: At have vikar
3: Hvis jeg skulle sige alt det jeg har lært af kirsten, ville der ikke være plads til det hele. Jeg har
lært en hel masse. Jeg har lært noget om fugle, om H.C. Andersen, om andre lande og sprog og
rigtig mange sange. Og meget mere.
4: Jeg er god til at læse og skrive. Jeg er også god til at tegne og danse og optræde. Jeg er også god
til matematik.
5: Jeg tror, det bliver sjovt. Man får flere lektier for, vi får næsten aldrig lektier for nu. Vi skal nok
læse og skrive lidt mere i 1. klasse.
Det glæder jeg mig til.
Mange hilsener
Sofie, 0.A
ps: du må også gerne spørge mig, når jeg er færdig med 1. og 2. og 3. osv.
Det er sjovt og hyggeligt
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Carla Myltoft
1)

Hvad er det bedste ved at gå i skole?

At lære at læse og lege med sine venner i frikvartererne
2) Er der noget du ikke så godt kan lide ved at gå i skolen?
Nej, faktisk ikke.
3) Kan du fortælle om nogle ting, du har lært i børnehaveklassen?
Jeg har lært tal, stavelser, vokaler, bogstavers lyd, at massere min makker, quiz, skrive
4) Hvad synes du selv, du er god til i skolen?
Jeg synes jeg er god til at høre efter når læreren siger noget.
5) Hvordan tror du, det vil være at gå i første klasse?
Godt. Vi skal sidde på nogle helt andre stole, som kan køre op og ned, men dem må vi ikke hele
tiden køre op og ned med. Vi skal lære at læse meget mere. Vi skal have dansk og regning og så
skal vi gå i bad til gymnastik.
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Louise Hjulman
1) Hvad er det bedste ved at gå i skole?
Det er at lære en masse ting – jeg elsker det hele.
2) Er der noget du ikke så godt kan lide ved at gå i skolen?
Der er ikke noget – det er sjovt og spændende.
3) Kan du fortælle om nogle ting, du har lært i børnehaveklassen?
Jeg har lært at stave, så har jeg at minusse og plusse (regnestykker), lært om kroppen, så har
jeg lært en masse andre ting
4) Hvad synes du selv, du er god til i skolen?
Jeg synes at jeg er god til at regne og muínusse, og så synes jeg at jeg er god til at være en
god ven og god til at hjælpe de andre. Jeg er god til matematik, og i dansk-bogen. Jeg er
også god til at få nye venner.
5) Hvordan tror du, det vil være at gå i første klasse?
Rigtigt dejligt – fordi at jeg lærer nogle andre ting end jeg gjorde i 0. a.
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Johan Juel Nielsen
1) Hvad er det bedste ved at gå i skole?
- pasning efter skolen er slut)
2) Er der noget du ikke så godt kan lide ved at gå i skolen?
Nej - jeg kan li' alt!
3) Kan du fortælle om nogle ting, du har lært i børnehaveklassen?
Jeg har lært at minus'e og plus'e og kende forskel på d og b
4) Hvad synes du selv, du er god til i skolen?
Regne
5) Hvordan tror du, det vil være at gå i første klasse?
Rigtig fedt!
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Linus Holm Halling

1) Hvad er det bedste ved at gå i skole?
Svar: man har lært at regne, jeg har fået en masse gode venner
2) Er der noget du ikke så godt kan lide ved at gå i skolen?
svar: nej
3) Kan du fortælle om nogle ting, du har lært i børnehaveklassen?
Svar: at regne, at stave, at læse
4) Hvad synes du selv, du er god til i skolen?
Svar: matematik, at læse og skrive og god at løbe og spille fodbold
5) Hvordan tror du, det vil være at gå i første klasse?
Svar: spændende og jeg glæder mig til at få nogle nye fag: natur og teknik, kristendom og
billedkunst.
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