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Etb og systematisklreseindlrering
Det gamle ord 'Ovelseggr mester'
gelder ved enhver ferdighedsindlaring, klaverspil,maskinskrivning,
- og lasning! Og netop lrsning
kraver en meget ihardig traning.
Begynderen s:Ettes (eller rettere
setter sig selv) i en situation med
effektiv, systematiskoverindlaring
af fardigheden. Der leses skilte,
opslag,me lkekartoner,cornfl akesposer,aviser,blade,og b6ger! Stnr
man med elever i fx 3. klassemed
laseproblemer,kan manfaktisk blot
konstatereat de ikke har flet trirning nok, og det de har brug for er en
effektiv fardi ghedsindlaring ! - Det
padagogiske problem er sA hvordan vi fflr skabtgodebetingelserfor
en ihardig og udstraktOvelse.
(Det mAunderstregesatvi bevidst
har lukket ojnene for drsagerne til
den manglendetraning, da det ikke
er dennerapports arinde.)
Vi har opdagetat Gianni Rodaris
Det fantastiske Binomiwn kan
brugessom indgang til den slumrendeleseprinsesse.

Lundbergs Sprog og lasning, et
'pra
stations'-diagramhvori lesetid
og antal fejl noteres sarnmenmed
elevenfor hvergang historienlases.
Vi harp[ dennemAdespgtat udnytte
ungernes forelskelse i de mange
ganges gentagelseaf det sarnme
eventyr!
Lundberg pAstlr at eleven vil
kunne glade sig over grafens
tydelige afbildning af fremgangeni
arbejdet med den leste historie.
Vores spade erfaringerviser os at
det ikke er helt lown.
Teksterne til den systematiske
lresetraninger fremstillet efter f6lgendeopskrift:
** Ungernedigter selv de historier som skal bruges.Ungerne
fortaller, og lareren grifler l6s
p[ etb.
** Lereren retter og tilpasser
teksternei 'og sl'-renseriet.
** Historierneovergivestil
spec.larerenog dansklareren,
hvorefter de opdelesi passende
afsnit som s[ Oves,og eleven
leser op for lereren sn ofte
som muligt (mindst 10 gange).
Elevenshistorie
** Sammenmed elevenfores et
diagramover lesetid og antal
Vi har ladetden systematiske
tricnfejl pl det enkelteafsnit.
ing tage udgangspunkti bgrnenes
egneeventyr som er af (eller bliver ** Alle i klassenlreser(engangi
mellem) de sammetekster
andret til) passendelangde og med
(flidspremie til forfatteren for
tilhgrende svicre ord. Og samtidig
sliddet!)
har vi brugt, som foresllet i Ingvar

Hansenog Pagaardforeslfir en lignedeangrebsmetodei Den specialp a dago giske arbejdspro ces.
Udvide begrebsverden
Inddragelseaf 'lreseb6ger'har naturligvis den fordel at elevensordfonAd udvides, sAdet er selvfplgelig ogsl en metode. Men gleden
ved at kunne arbejdemed en selvskrevethistorie giver helt tydeligt
eleven et sldant moralsk loft, at
dettei sig selver en fantastiskhjalp
til at fA pAbegyndtrurenud ad lesningensstenedelandevej.Og dadet
er elevensegenhistorieman arbejder med, har det vist sig at fonellingen gerne m[ indeholde langt
sv&rere ord end 'normalt', netop
fordi det er elevensegne! - 'Ole sA
en Ali enl'-problemet overkommes
altsAlet og elegant.- Og endeligkan
lareren i samtalenom historierne
indlistenye ord og begrebersomsl
afklaresi historiensbrug!
Larerindsigt
"Endnu en pointeved metodener at
lareren flr et overordentligt rigt
gnrndlag for det fortsatte arbejde
gennemden omhyggeligeregisrrering af elevenslasning. Man kan se
s o e Sf

Elevdiagram gentagenlesning"
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** Sammenmed
elevenfpreset
diagram over antal
fejl pd det enkelte
afsnit. **
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hvilke ord og satningskonstnrktioner der volder vanskeligheder,
arten af elevensfejl ..., i hvilken
udstrakningelevengirtter sigfrem,
selwettelser,osv." Lundberg(op.cir
p.92) - Eller sagt med vores erfaring: Speciallarerne fer et gdt
indblik i elevernesbegrebsverden.
Edb og praktisk hverdag

edb- Elektronisk
DataBehandling
etb- Elektronisk
TextBehandling

Skulle den mlde at fremstille tekster p[ sl vare afhangig af at man
har tekstbehandlingtil rldighed?
Man kan selvfplgeligogsAbenytte sig af stenografi- hvis man kan!
Man kan endvideresogehjalp hos
- med efterfglgende
en bAndoptager
bAndafskrift.
Tiden vil dog hurtigt afslgre sig
som saboterendefaktor. Hvis r[materialet ikke er klar nl.r timen er
slut, vil man sjaldent f[ taget sig

sammen til viderebehandlingenaf
stoffet.
I gwigt manglerdet vigtigste:At
elevenheletiden kan lese med,kan
gl tilbageog sehvadder blev fortalt,
og lave om eller dlfoje hvis han vil.
Og netop i dette forhold har vi en
meget krattig motivator for overhovedetat beskaftige os med dette
besvarlige, at lase! Det vil bendoptageren ikke vzcre, snarere
watimod!
Endviderehar man en indlysende
fordel hvis manerrap pAfingrenetil
maskinskrift. HAndskrift er for
langsom til at ungernekan bevare
en nogenlunde naturlig fortelle-

rytme.

AltsA, pl spOrgsmAletom metoden her er afhangrg af erb,tilgang
mA svaret vzere:JA, 'opfindelsenlader sig sletikke gennemfpreuden
ordentligt edb' udsfyr!

FRA SAGAOEN: En historiesomnok er v&rd at fortrlle videre

Landet uden analfabeter
VEJEN/HORSENS/LYNG
BY 1984

(Ar-sxxe)
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'pedagogiske
utopia':
Kvdldvaka rummer den optimale
padagogiske situation i sig. Den
har tre barende trak:

Et af de nordiske lande, Island, er 1. Det samfundsmassige
enestlendeblandtalverdensnationfrellesskabhvor der er en
er mht lrsefardighed. I 1000[r har
enhed i det produktive
Island varet et samfund med en
fellesskab, det sociale
befolkning uden analfabetisme.
fellesskab og det kommunikaDet sociale liv i de islandske
tive fellesskab.
badstuer i middelalderen
2. Efterligningen som
Kv6ldvaka - gtver forklaringen
undervisningenskerne.De
herpl. De islandske badstuer var
om vinteren samtidig opholdsstuer.
Her laste rnan hgjt for hinanden af
de islandskesagaer.Man laste de
sammehistorier igen og igen. Rollen som oplaser grk pe omgang og
nlede ogsfl bgrn og unge, s[ aktiviteten samtidig var befolkningens
leeseundervisning.
Kvoldvalca
Vi har forhprt os hos skolepsykologen Mogens Hansen og skolekonsulent for spec.uv Poul Erik Pagaard (Den specialpedagogiske
arbejdsproces)om lrsagen til dette

som
afbilledet
pd en
islandskI0
kr-seddel

voksne laser - og leser fprst og viser dermedbgrneneog de
ungehvordan.De voksnet6r
netop v&re de voksneder
udgor autoritetenog
modellerne.
3. Stoffet er fyldt med
berydningsfuldhed. Her
behgvesingen omvejsmetoder
eller tricks for at f[ indlaringen i gang.
D en specialp a dago glskz arfujdsp roc es L

