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Barn lår sig snabbast med skrivlåsning
Barnkanlårasiglåsa
båttre om de får skriva.
Det år den norske peda-
gogenArneTtagetons
budskap.

TORSUTIIDI" På onsdagen
presenterade regeringens
utredare, professor Martin
hgvar, ett antal forslag for
att h<ija resulta-ten i skolan.
Han lyfte fram vikten av

tidig fårdighetstråning når
detgiiller låsning.

Nonsensskriva på dator
Just detta dr något som Arne
Tragetorn arbetat mycket
med. Hanharkommitfram
till att barn lår sig att låsa
snabbare om de får skriva
sigtill låskunskaper.

Barnen får helt enkelt
"nonsensskriva" på dator,

och på så vis upptåcka bok-
ståver och ord.

På onsdagen besdkte
Arne Tragetorn Torslunda
skola.

- Det iir extra roligt att vi .
far bes<ik. Vi har arbetat
med den hår metoden
långe, och vi tycker att den
fungerar viildigt bra, såger
rektor Linnda Danielsson.

Ame TYageton år entusi-

astisk ndr han fcireldser om
metoden som han tycker
kan anvåndas redan från
femårsåldern.

Stavarått senare
- Det år inte så viktigl att
stava rått i borjan. Det år
något som kommer automa-
tiskt senare. Men min erf'a-
renhet år att barnen ldr sig
bokståver och att både låsa

och skriva mycket snabbare
ån med andra metoder. Dår-
frir kallar jag det skdv-
låsning.

- Barnen vet sjålva vad de
skriver och de kan sjilva
Iåsa det, åven om forildrar
och lårare kan ha Iite
låssvarigheter, såger Arne
Trageton.
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Barn lår sig snabbast med shrivlåsning
Barnkanlårasiglåsa
båttre om de får skriva.
Det år den norske peda-
gogenArneTragetons
budskap.

ToRsurNDå- på onsdagen
presenterade regeringens
utredare, professor Martin
Ingvar, ett antal forslag for
att hdja resultaten i skolan.
Han ffie fram vikten av

tidig fårdighetsnåning når
detgåiller låsning.

Nonsensskriva på dator
Just detta dr något som Arne
Tragetorn arbetat mycket
med. Hanharkommitfram
till att barn lår sig att låsa
snabbare om de får skriva
sigtill låskunskaper.

Barnen får helt enkelt
"nonsensskriva" på dator,

och på så vis upptåcka bok-
ståver och ord.

På onsdagen besdkte
Arne Tragetorn Torslunda
skola.

- Det dr extra roligt att vi .
far besdk. Vi har arbetat
med den hår metooen
långe, och vi tycker att den
fungerar viildigt bra, såger
rektor Linnda Danielsson.

Arne TYageton år entusi-

astisk ndr han foreldser om
metoden som han tycker
kan anvåndas redan från
femårsåldern.

Stavarått senare
- Det år inte så vikigl att
stava rått i borjan. Det år
något som kommer automa-
tiskt senare. Men min erfa-
renhet år att barnen kA sig
bokståver och att både låsa

och skriva mycket snabbare
ån med andra metoder. Dår-
fdr kallar jag det skriv-
låsning.

- Barnen vet sjdlva vad de
skriver och de kan sjilva
Iåsa det, åven om foråldrar
och lårare kan ha lite
låssvarigheter, såger Arne
Trageton.
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Barn Iår sig snabbast med shrivlåsning
Barn kan låra stg låsa tidig fårdighetsnåning når och på så vis upptåcka bok- astisk ndr han foreldser om och skriva mycket snabbarebåttreomdefårskriva. detgållerlåsning. ståvårochord. 

- 
metoden som han tycker ånmedandrametoder.Dår-Detårdennorskepeda- På onsdagen besrikte kan anvåndas redan från fcir kallar jag det skxiv-gogenArneTragetons Nonsensskrivapådator Arne TYagetorn Torslunda femårsåldern. låsning.budskap. JustdettaåirnågotsomArne skola. Barnenvetsjdlvavadde

Tragetorn arbetat mycket -Detiirextraroligtattvi.. Stavaråttsenare skriver och dskan sjålva
ToRsurllDA. På onsdagen med. Han har kommit fram får bes<ik. Vi har årbetat - Det år inte så vikigl att Iåsa det, åven om foråidrar
presenterade regeringens fl _ry b"ry låir sig att låsa med den hår metoden stava rått i borjan. o*et ar och lårare kan ha lite
utredare, professor Martin snabbare om de får skriva långe, och vitycker att den någotsomkommerautoma- låssvarigheter, iag"t-Ar""
Itguar, ett antal forslag for sigtillliiskunskaper. fungerar våldigt bra, såger tiskt senare. Men min erfa- Trageton.
att hdja resultaten i skolan. Barnen får helt enkelt rektorlinn€apanielssori. renhet år att barnen ldr sig
Han ffie fram vikten av "nonsensskriva" på dator, Ame Ttageton år entusi- bokståver och att både Hså SoF|AHEDMAI{


