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Mindre grimt sprog? Heidi Honig Spring Hent PDF Bogen går i dybden med de mindre elevers sprogbrug og
tilbyder alternativer til sanktioner og forbud mod bestemte ord. For hvad er grimt sprog? Og er børns brug af
ord som ’luder’ og ‘fuck’ altid krænkende? »Din luder!«, siger Bertram fra 1.A til sin lærer, der bliver sur og
sender ham ud af klassen. Bertram bliver ked af det. Inden timen begyndte, hørte han nogle af de større elever

sige ’luder’ til hinanden, og de havde det så sjovt! Bertram ville også bare være sjov … Bogen er
skræddersyet til indskolingen og SFO’en og tager udgangspunkt i, at forbud og straf er udtryk for en

instrumentel og endimensionel tilgang. Læreren/pædagogen skal i stedet være medoversætter af sproget og
dets virkninger og sørge for, at eleverne reflekterer over, hvorvidt og hvornår ord kan vække anstød og ændre

betydning. Bogen er sprængfyldt med opgaver og øvelser – lige til at tage med ud i klassen. Masser af
tegninger gør det nemt for de yngste at følge med.
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