Veckobrev inför v. 41
Hej!
Utvecklingssamtalen i åk 1-3 är klara och vi börjar delge varandra
elevernas mål för hösten, för att kunna samarbeta kring dem. I samband
med samtalen har vissa elever bytt plats i klassrummet. Vi har även bytt
platser i matsalen. Trivselenkätens resultat visar på att eleverna är allmänt
positiva till och känner sig trygga på skolan.
Jag har fått frågan om varför eleverna går genom bokstäverna i en annan
ordning än alfabetisk. Svaret är att den styrs av den ordningen i vilken små
barn lär sig att uttala ljud, samt vilka ljud är naturliga att både urskilja och
uttala i den åldern då barn lär sig att ljuda ihop ord. Talets finmotorik och
förmåga att urskilja talets ljud är en inlärd förmåga som finjusteras med
tiden (t.ex. många 7-8-åringar på skolan fortfarande tycker att det heter
"brider" istället för "vrider").
Konsonanter tillkommer i en sådan ordning att de som är lätta att dra ut
(llll, ssss, mmm) kommer före explosiver (k, t, p), för att underlätta att ljuda
ihop ord vid läsning och skrivning (ssss-oooo-lll). Även vissa ljud som kan
vara svåra att uttala när man byter framtänder kommer senare.
Vokaler tillkommer i en ordning som delvis styrs av att man ska kunna
bygga många vanliga korta ord redan i början av terminen. Det hade inte
varit möjligt om man lärde sig bokstäver i alfabetisk ordning.
Nackdelen är t.ex. att man inte kan gruppera bokstäver efter deras
grafiska form (t.ex. L, F, E). Den nu vedertagna inlärningsordningen
kopplas därmed mer till förmågan att bygga och avkoda ord (syntesanalys), än till bokstavsinlärningen sedd som ett isolerat delmoment.
(En första bokstavsinlärning görs dessutom i förskoleklassen nuförtiden.)
Däremot tränar vi givetvis på att skriva - både att finskriva/forma och att
konstruera meningar/texter.
Åk 2 och 3 repeterar bokstäver i samma ordning som åk 1 av praktiska
skäl, bl.a. vi lär oss handalfabetet tillsammans.
Kalendarium:
Onsdag: Bokbussen!
V.41-42: Läs- och skrivavstämning i åk 1.
Kom ihåg att v.44 är en lovvecka. Eleverna är lediga mån-fre.
Trevlig helg!
/Zuzanna
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Läxor (att lämna in senast måndagen den 14/10):
åk 1-3 läsläxa: Uppgiften skickar jag med varje barn på tisdag.
åk 1-3 skrivläxa: Uppslaget med bokstaven Ee i respektive läxbok.

