
muner bør føIge
ds eksernpei og

starte et systematisk ar-
beid mot samfunnsondet.
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Kan lære av P$

Ådi er lei av at barna ligger på bunn i
leseferdighet. Inspirert av kjendispedagog
Arne Trageton vil prosjektleder Charlotte

Aaser la Angelica Aabakk, Mu Mu Po
Nuu og andre barnehagebarn bruke PC.

NyITEIXR side 6-7



Vi I ha PC i stedet fo håndskrift
- Guttene blir skoletaPere hvis

dere presset håndskrift På

dem, sier den omstridte Peda-
gog-guruen Arne frageton til
25 pedagoger på kurs.

INGER STAVEI,II{

inqer.{avelin@åqd€rpoien.no 915 18 ll2

stusser litt på.

Æle hjem har jo PC i dag, sier hun.
Skoler og barnehager har og;å PC i
dag. Men Aaser, som kienner Amli og
Vegårshei godt. kan fortelle at begge
steder står PC-ene innelåst i skap på
skolene, stikk i strid med Arne Trage-
tons prinsipper. Han mener PC-er bør
stå fiammål klasserommet, slik at to
og to barn kan bruke dcm av gangen.

Arne Traeeton viser videoer av barn
helt ned i et hah'tårsalder som leker

I salen foran Arne Trageton på gren- med tastatur og s\iern. Han denon-
dehuset Elvarheim i Åmli sltie; folk strerer hvordan treåringer produserer

somjobber i barnehager og før-steklæ- bokstaver og ord med PC-en,.og hv^or-

seoåskolenosh.tteioupmerksomt- dan femåringer kan beskrive både

minge med pån og Fbiir i hånd med tegning og tekst hva de har lekt'

"*Hi;ff3åi#ihi:ill'Wtlilg 
Bpr bri dokror

ålse, er bakgru;;enfor at de er samlet I pausen forteller Trageton Agderpos-
oå et daesæminar. Alle har et felles ten om to undersøkelser som viser at
irål' De ål at barna de har ansvu for barn som harlært å skrive på PC' pro-
<Lal hli flint<e til å lese. duserer bedre teksteS

-{'ne trasetnnere" l-
internasion;l kaDasitet \ tydeligere håndskrift
innenfoi dette. be lrar ,,Dn-or ti I cm Å enn barn i håndskrifl-
vakt heftise debåtter -"' 

u ur 
. 
Lrr- urr-ru klasser. Og han er glø-

iå'Jt iiå' ?J.r.r.,"' "a barn skal ikke dende.op-ptan ari at
sterkt at barna lærer 1-^^a^ ^^^. verenttl leslnggarvla
raskere å skrive - og IIUJLE IIUU)) skriving.
dermed å lese - hvis då - Det forskes masse

får lov til å bruke PC før de lærer pålesing.mennestenikkepåskriving
hå.ndskrift. i Noree. Vi har ingen doktorgrader, såhåndskrift. i Norge. Vi har ingen doktorgrader, så

Den tidligere før- CharlotteAaserbørtadol':torg,ra{på
steamanuenien, nå det prosjektet de holder på med i Am-
pensionisten og for- li, sierhan.
iatteien,samler-hun- I foredraget sitl nevner Trageton

Lur måte å tenke på - PC-er til små bam skal ikke koste

- Jee har henst på ham i et halvt år for noe - de kan være kasserte, gratis og

å fåiam til ålomme, sier hun. Hun er uten internett. sier Trageton'
leder for Åmlis språkstimuleringspro- Etter kurset forteller Chårlotte Aa-
siekt for alle førikolebarn i koirmu- ser at ikke alt Trageton sa ble mottatt
rien: .Svne. snakk og les med meg"' med applaus avpedagogene.

Kvelden føi kurset fo lærere og før- - Mange syns han går for langt og er

skolelærere, var foreldre invitert på et for ekstrem. Men mitt inntrykk er at

totimers kus med Trageton. 
- 

folk blir inspirerte og år $st til å bru-

- Hvorfor inviterte du ham? ke deler av det han sier - på sin måte,

- Fordi han har en så lur måte å sierhun.
tenke på. Han er oDptatt av å vise Dette kmet ble holdt 25. oktober'
hvordajn man kan brrlke IKT til annet Til våren kommer Tlageton tilbake til
enn kommersielle, pedagogiske spill' Aust-Agderpåoppfølgingskurs.

for. Og det gir rom for samar-
beid, sier de, etter den første
kursøkta.

De mener Ttaqetons tanker er
veldig i tiden, og ikke lenger så
oppsiktsvekkende. Men de Pe-
kåi på at hos dem er ikhe pc-er
praitisk tilglengelig i klåsse-
iommene. De bruker mye tid På

STOTIE: Femåringene Mu Mu Po Nuu o9 Angelica Aabakk har nettopp sluppettil på Bevelborga balne'

A-en, og dermed kunne charlotte Aaser vise dem at de sammen kan skrive MAMA. Gleden og stoltheten
hages pc forførste gang, og begge skriver navnene sine med liv og lyst. Mu Mu Po kiennel M godt, og Angelica kan

ståi skrevet i ansiktene til de to. roTo:srEl[ HARAID ølGAn

undewisning i stæjoner, ikke i
6n stor gruppe, sier de.

Men nye tanker og inspira-
sjon, det tar de med seg hjem til
Løddesøl oppvekstsenten

Kritisk til økt læringspress
- Det å drille unger og for-

vente prestasjoner er ikke slik vi
vil ha det, sier han, og peker på
at barnehagen kan dempe for-
skjellene mellom barn, og hjelpe
de som trenger ekstra ferdighe-
rcL

^ I Beverborga barnehage i
Amli har de så langt ikl<e latt

Trageton møter kritikk når
han nå også vil ha barneha-
gebarn til å taste på pc.

Arne Trageton har vært kontro-
versiell i 20 år, med sin tro på
pc-undervisnins for småskole-
f,am. Når han nå mener at osså
barnehagebarna bør lære å skri-

iakten når vi skal skrive bildt
tekster, forteller pedagogisk h
der Jorunn Dahl.

Charlotte Aaser legger vel
på at barnehagebarna ikke skr
presses. I barnehagen er o'
?ortsatt snakk om lek, også me

bokstaver og ord.
- Når barna kommer På sk(

r^- -r-^r r^ L^ l.:---aL.n l

- Inspirerende fra virkeligheten
- Dette er inspirerende, sier
lærere etter å ha hørt første

økt med lrageton.

- Han forteller fra virkelighe-
ten, ikke bare fra teori, tall og
forskniug, sier læreme Lisbeth
Finsrud os Gro Vehus fra Ipd-


