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Kære familier

Velkommen i Vi Tænker!-universet for børn i 4-7-årsalderen. Jeres barn tager nu på en spæn-
dende opdagelsesrejse ind i den sociale verden. Dette brev er en introduktion i lærestoffet og 
indeholder information om, hvordan I kan støtte jeres barns læring derhjemme.

Vi Tænker!-seriens mål er at hjælpe yngre børn, der har udviklet et sprog, med også at udvikle 
de færdigheder, de behøver for at blive gode “sociale tænkere” og gode til at løse problemer. Vi 
bruger de fire børns oplevelser i hæfterne og den tilhørende lærebog som udgangspunkt, når 
vi arbejder med børnene om, hvad det vil sige at være social og have sociale forventninger. 
De kommer også til at lære mere om, hvordan de selv tænker (og hvad andre tænker), så de 
bliver gode til til at tage bedre beslutninger, når de er midt i en leg eller laver noget sammen 
med andre.

Historiehæfterne tager udgangspunkt i Social Tænkning, som er en læringsmetode udviklet 
af Michelle Garcia Winner. Metoden er en indføring i det “hvorfor”, der ligger bag vores so-
ciale adfærd. Winner udviklede begreberne og det tilhørende ordforråd til Social Tænkning, 
så det er nemmere at se på de enkelte dele og forklare og bruge konkrete begreber om noget 
så abstrakt som vores sociale verden.

Læseplanen for Vi Tænker! er delt op i fem kapitler, som passer til de fem hæfter i undervis-
ningsserien. Hver del er udformet, så den lærer børnene om et bestemt område af Vi Tænker!-
konceptet og bruger de ord fra ordforrådet, der hører til dette bestemte område. I vil modtage 
breve, som forklarer hvert begreb, sådan som det er præsenteret i hæfterne, og I får forklaret, 
hvordan I kan understøtte det samme tema derhjemme.

I tager ud på denne sociale opdagelsesrejse sammen, så det er en god idé, hvis I har følgende 
i tankerne:

 ⦁ Social læring sker langsomt og stikker dybt! Vi forventer ikke, at børnene straks mestrer 
begreberne.

 ⦁ Sæt jer ind i de begreber, som jeres barn får præsenteret, og begynd at bruge ord fra det 
samme ordforråd derhjemme. Snak om begreberne hjemme hos jer selv, når I er ude at 
handle, i bilen – hvor som helst. Jo mere, I kan gøre ordene fra ordforrådet til en del af 
jeres daglige snak, des bedre.

 ⦁ Lav de aktiviteter, der følger med hvert brev til familien.
 ⦁ Glem ikke at lægge mærke til og nævne, når jeres barn er en god social tænker og sørger 

for, at andre har det godt med at være sammen med ham/hende (positiv tilskyndelse!).

Vær opmærksom på, at materialet er lavet til børn, hvis lytte- og sprogfærdigheder er gode 
nok til at forstå og snakke om de begreber, der præsenteres i historiehæfterne. Alle børn har 
glæde af at udforske begreberne, men der kan være børn med særlige læringsbehov, som har 
brug for mere tid.

God fornøjelse til dig og din familie med at blive bedre til social tænkning.

Brev til familien  
Vi Tænker! for sociale opdagelsesrejsende


