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Bank, sparing, 
forsikring, investering

Torsdag 24. januar kjører vi 
egne temasider på bank/sparing og forsikring
i regionsavisen Lister.

Avisen vil bli distribuert til husstander i Farsund, Lyngdal, Flekke-
fjord, Kvinesdal, Hægebostad og Vigeland.

Ta kontakt med en av våre selgere på 
telefon 38 39 50 00 eller på mail til 
lyngdal@favis.no
annonse@favis.no Regionavisen fra

�

�

�

� � � �� � � � � � �
� �

Barn fire-fem års
alderen kan når de
ser første bokstav i
et ord, assosiere den
med første bokstav 
i navnet sitt. 

Av Torrey Enoksen

Heidi Aasen spør et av barna
som i går ettermiddag fylte foa-
jéen i Lyngdal kulturhus hva
vedkommende heter. Med store
gule og røde papirklosser setter
Sina Kaspara i gang med å for-
me bokstaven S midt på gulvet.
Etter noen små justeringer og
en rask tur opp i gardintrappa
for å se resultatet, er både Aa-
sen og Kaspara fornøyd med re-
sultatet.
– Det var gøy, sier 6 1/2-åring-

en stolt etter at justeringene og
fotograferingen var unnagjort.
Mellom 35 og 40 barn fra

Lyngdal kristne grunnskole og
Filadelfia barnehage i Lyngdal
fikk et par skoletimer der de
gjennom lek og praksis skulle
jobbe med bokstaver, før danser-
ne Silje Norheim og Karin Moe
Hennie inviterte dem inn på
forestillingen «Kroppen min og
jeg».
– Dette er et samarbeidspro-

sjekt i regi av Avdeling for barn
og unges psykisk helse (ABUP)
ved Sørlandets Sykehus, der
barna lærer både om kroppen
sin gjennom dans og om boksta-
vene. Barn får et forhold til bok-
staver, særlig den første i nav-
net sitt. Den forteller litt «hvem
er jeg». Vi lærer dem at vi kan
lage bokstaven deres med klos-
ser eller bygge med kroppen,
forteller Aasen.
Aasen samler sammen noen

av barna på de hvite plastdu-
kene som er lagt ut på gulvet,
forsøker å få dem til å legge seg
i rekkefølge. I løpet av noen få
minutter har barna formet to
bokstaver som er kjennetegnet
til en bedrift i regionen på gul-
vet.
– Barn helt nede i fire års al-

deren som kan si at «det er min
bokstav» når de ser at første

bokstaven på et ord er den sam-
me som i navnet deres. Som
språkforsker på UiA er dette vel-
dig interessant, sier Kristine
Hasund og studerer noen av bil-
dene Farsunds Avis utsendte
har tatt mens barna formet uli-
ke bokstaver. 
Inne i salen har danserne Nor-

heim og Moe Hennie oppnådd
den første den første kontakten
med barna foreldrene og lærer-
ne som er til stede. De to danser-
ne lar føttene gjøre jobben, ikke
minst Moe Hennie i det når hun
stepper over gulvet til noen av
barnas store overraskelse. En
slik metallisk lyd fra et par sko
har flere av barna aldri hørt før. 
Som lys «suger» de til seg at

under huden og musklene er det
skjelettet som holder kroppen
sammen, og hvordan de ulike
kroppsdelene samhandler. 

Lærdom gjennom dans og bokstaver  

Fem år gamle Tone Sofie Voglsland og andre fra barnehagen la-
get bokstaver med plastilin.

Sina Kaspara får hjelp av Heidi Aasen med å forme en «S» med
klossene.

Barna kikket forundret på Karin Moe Hennie da hun begynte å
danse med steppesko.

Danserne Silje Norheim og Karin Moe Hennie hadde ingen pro-
blem med å engasjere barna.

Med hjelp av
klosser har
barna og Heidi
Aasen laget
bokstaven
«N» over hele
gulvet i 
kulturhuset. 


