




htru år det .r.tl igen oeh det å,r har gårr då

Gustavsbergaren har kornmit Lrr rne d s ju

nummer. Mate rral har inte saknats och vi
hoppas atr förelelningen har varir någotså-

när rättvis och omväxlande.
Det fakrum att vi i år har arbetat in rill

en sammanhängande ledigher av i,4 åagar
en halv sernesrer ! - hoppas vi ska ge oss

aIIa rnöjligher aw urnyrrja tiden rill clet mes*

ta sorn vi tänkt oss, när vi sert åagarnes raå
i and,anom" Högrid, fesr, vila i lagom om^

vaxlande doser !

I detta nummer har Bo Broms orclet och

vi önskar honorn välkommen i ridningen.
Han ger oss synpunkter inför 7 O-taler.

Den vars bäsra julklapp år boken eller
böckerna kan lära sej en clel om läsreknitre

och förstå hur läsander fungerar genom John

Bellanders ref erat av "Arr läsa" av Äke Eet-

felt. E,tt besök hos fisk aren rvar F,riks;son i
Finnsveden för oss rillb aka till riden för
Saltsjöbade's rillkomst och ger lite inner*
skärgårdshistoria. och på bildr-rppslaser kan
man se hur r-rngdomen friticlsjobbar"

Att värrnclö vackra ganrla 13oc-ralskyr-
ka har genom gätt en omfattande res taLtre*

ring och rogs i bruk igen försra advenr är en

händelse som eläder många.

och så träffas vi igen på det nva decen*

nier. GOD JLIL och GOTT IVYTT AR öns-

kas Er alla! Kanske skulle vi vtlja trvcl<a li-
te extra på den önskan när vi rii<tar Cen rill
Fristad, Mölnrorp, oxelösund och Refrele,

sorn i är komrnit in som meclarbetare"

Rerl.,
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INFOR 7O-TAtET
Rubriken kan synas banal, den tekniska oeh eko-

nomiska utvecklingen gör ju inte halt inför ett skif-
te av decennium. Som tillträdande chef för ett före-
tng, uppbyggt ^v generationer av gustavsbergare,

kan det dock vara_ ett lämpligt rillfälle till reflek-
tioner över de mål och uppgifter vi ser framför oss.

I)et gångna årtiondet har för den enskilda män-
niskan betytt åtskilligt i form av ökad konsumtion,
längre fritid och större social trygghet. Vi har i vårt
land haft en utveckling inom skolväsendet, inom
varuhusområdet, pä kommunikationssidan, för att
nämna nägra områden, som varit enorm oeh vi har
haft en byggradsverksamhet som fört oss upp till
första plats i världen i fråga om nya bostäder per
e apita.

Mycket tyder på att 7Q-n\er kommer att bli det

årtionde då vi måste ta ansvaret för vår levnads*

standardhöjning, måste besinna att konsumtionsför-
delarna inneburit en naturförstöring som på sikt kan
äventyra glädjen och nyttan av standardstegringen.
Miljöfrågorna pockar på sin lösning och likaväl
som Gustavsbergs i hundrafemtio år sökt skapa

trivselvärden genom vackra och nyttiga ting samt

sedan tre årtionden levererat produkter för bättre
hygienstandard för bostadskonsumenten, likaväl bör

2

nu Gustavsbergs Fabriker genom sin sdllning inom
svensk industri lämna sitt bidrag till miljövården"

I)en grund pä vilken vi kan bygg" vidare vår
produktions apparat, blir således en kombination av

konsumtionsn ära kvalitetsprodukter för nytta och

prydnad med industriprodukter som kan skapa en

bättre yttre och inre miljö för bostadskonsumenten.

Med yttre miljö avses då t ex system för avfallsbe-
handling och med inre miljö sådana funktioner som

hygien, inomhusklimat etc. Om vi dessutom kan få
en ökad samordning med byggtaruhandeln har vi
goda förutsättningar 

^tt" 
uppfylla KFs intentioner

^tt, 
påverka boendekostnader och bostadskvalitet i

ratt riktning"
Vi måste framsdll a varor för nuet, men samtidigt

söka lösnin gar pä framtida problem, utvecklings-
och forskningssid an fär vi därför försöka förstärka.
Kvaliteten kommer i förgrunden, vär insats på

bygg* arerialområdet fär inte leda till dagslände-
produkter, de delar som nu inmonteras i våra bo-
städer skall ju finnas kvar in på 2000-talet.

Vårt företags målsättning förändras successivt.

E,n änpassning och utveckling sker i takt med de

krav som av konsumenten uppställs. Samtidigt bör
vår verksamhet kunna uppfattas som meningsfylld
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från de anställda på olika nivåer och vara rill sam-
hällets bästa" Insatse r ay positiv art fär ej nedklassas
av såd ana grupper i samhället som ej har alternativ
att framföra till värden som arbetstillfredsställelse,
kvalitet, arbetseffektivitet. Dessa begrepp bidrar
också till affi skapa trygghet i anställningen, en

trygghet som gäller även områden som skyddsfrå-
gor på arbetsplatsen och lönefrågor. Vad den första
frägan betråffar har glådjande nog kampen mor
silikosen ett allvarligt socialmedicinskt problem

givit gynnsamma resultat. Några silikos f all
bland dem som börjat arbeta t fabriken efter 1939
har ej kunnat konstateras av anlitad läkarexperris.
Lönestandarden har kunnat hållas pä en nivå som
klart ligger över SAFs industristatistik. Derra gynn-
samma löneläge är tillfredsställande - vi vill ej bli
betecknade som låglöneföretag - men för atthåvda
oss på en av hård konkurrens karaktäriserad mark-
nad krävs atr, fabriksdriften sköts rarionellt och 

^rrmarknadsföringen år effektiv.
Vi måste slå vakt om människan i arbetet. Ifråga

om utbildning, rekrytering, informarion och sam-
arbete måste system prövas som passar vära förhål-
landen. Det kan krävas insatser för att, f råmja ung-
domens intresse att, arbeta på sin egen ort. Bostads-

-t ?C? ----"-,/

f rägan f ritidsintressen, utbildningsmöjlighe ter, år
exempel pä spörsmål dår företag och kommunala
myndigheter måste gä hand i hand. I{år kan näm-
nas att industri och kommun investerat flera miljo-
ner under senare är för att fä Farstaviken ren. De
insatser som gjorts har lett till att Gustavsberg av
många ansetts som ett mönstersamhälle men ett
mönster fär ej stagnera.

Måhanda kommer vär arbetskraftssituation pä
grund av bostadsbristen genom att fabrikerna ligger
nära en storstad att leda till affi, vär expansion del-
vis måste ske genom att förlägga viss tillverkning
ute i landet på samma sätt som vi nu har fabriker i
Oxelösund, Fristad, Reftele och Mölntorp. Då vi
talar om Gustavsbergs år naturligtvis dessa "ut-
socknes" fabriker inneslu tna, såväl organisatoriskt
som marknadsmässigt ingår de i företagets gemen-

skap.

Det år i förhoppning att denna gemenskap mel-
lan fabriksenheter, anställda och samhället skall be-

stå och fordjupas under 7}-talet, samt att, de skisse-

rade ambitionerna kan omsättas i praktisk handling
som j^g önskar alla anställda och deras familjer inför
ett nytt decennium en GOD JUL och ett GOTT
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DE,T BRINNE,R I KAKE,N
Måndagen den I december vart vägen mot Stock-

holm avstängd och man .var tvllngen att ta omvägen

om Skevik för att komma till staden. Orsak: Gam-
Ia Loviseberg, som länge hindrat trafiken skulle
brännas ner"

1872 brann gamla Blåsut ner. Det var en låg tim-
merstuga, som 1åg på samma grund där Loviseberg
byggdes upp något är senare. Det blev ett värmdö-
gatshus. Värmdögatan byggdes ungefär samtidigt
och 

^ffi, 
man tog modeller f rän någo n gata kan man

se flera exempel på i Gustar,'sberg. Skuggan år ett
Kullhus, Farsta har Martagatshus etc. De äldsta in-
byggn rna voro Skomakare Hagberg pä västra g *

veln och Sadelm akare Lindblom på östra.

På 9O-talet byggde senare Oskar Hagberg två
små stugor uppe vid nuvarande vedboden, åår han
hade skomakarverkstad. Dessa stugor revs på 2Q-

talet, men där fanns vilda jorclgubbar ända in på
5 0-talet.

o

kring 19L0" FIan flyttade till Uppsala 1924.

Ostlund flyttade till Ekedalsskolan i Gustavsberg.

Skräd darmåstare Abel Flolmberg kom till Lovise-

berg och öppnade skrädderi, som han drev till 1958"

1924 ef'terträddes skomakare Lundkvist av Ren*

Irolm. Då hade vi skrädd arn pä västra gaveln och

skomakarn på östra. Holmberg sydde mycket är

gustavsbergare och jng har många gånger som liten
grabb sprungit sträckan Loviseberg-Gustavsberg
med avbetalningsp engar och nypressade kostymer"

I början pä 4}-nlet avlöstes så Renholm 
^v 

den

färgstarke Kurt Äkerlund. Då yart besöken hos sko*

makaren ett nöje för man fick ett otal iakt- och

fiskehistorier plt köpet. Kurt Äkerlund flyttade till
Stenhuset i Gustavsberg omkring 1'955-60 och

Flolmberg avled ungefär samtidi$. Därmed hade

Loviseberg spelat ut sin roll som hantverkshus"

,t min barndom kallades viken nedanför Lovise-
berg för Hagbergsviken och senare för Skräddarvi-

Omkring I9O5 fly:tade musikdirektör Ostlund ken eller "Skräddarns", som ungarna brukade säga.

till Lovisebergs östra ända. Han var klockare i Gus- Det fanns också ett badhus i viken som revs 1940.

stavsberg till omkring 1940.
Skomakare Lundkvist efterträdde Hagberg om* T, R,



ATT LÄSA

Referat t'rån boken: Att läsa av Å. Edfelt

Ända fram till 5O-talet ansåg vetenskaPen att män-
niskans förrnåga att, läsa .var knuten till ett speciellt
läscentrum i hjärnan. Under 70 är ha d., som forskade
pä detta område, utgått från denna hypotes, som ett
faktum, och sökt efter testmetoder att, påvisa detta
centrum. Det blev ständigt negativa resultat" Man sökte
efter något, som ej fanns.

Vi skall i fortsättningen gä in pä denna människans
viktigzrste intelligensförmäg och vi skall bl.a. komma
fram till en läkepedagogisk möjlighet att motverka s.k.
funktionell läsoför mäga.

Vi kommer ej att t^ga upp läsoförmäga, som beror
på skador i själva hjärnan såsom hjärntumörer, hjärn-
blödnin gdr, speciella nervsjukdomar eller infektions-
sjukdomar.

Grunden till läsfArmågan är talet.

Det enda egenartade, som finns hos vär läsförm äg^,

år att läsförståelsen d.v.s. det från en lästext styrda tån-
kandet, sätts igång och underhålles av synstimulering
från en iästext.

Den första grundstenen till läsförmägan år aIet. Det
lilla barnet ser och hör en person eller en sak. Är det
en för barnet mycket stimule rande person eller sak, så

blir det så att säga en kontakt mellan namnet pä per-
sonen och personen själv. FIos barnet uppstår en minnes-
bild ay nrodern då ordet "mamma" säges. Ordet ger en

förståelse aY vad saken gäller.
Det år sarnrna sak, som sker, då vilket sinnesintryck

som helst taffar hjärnan. Först uppfattningen av själva
objektet. Blixtsnabbt dårpä tändes liksom en fyr i hjär-
nan, vars ljusstrålar belyser objektets egenskaper. Detta
i sin tur tänder en viss känsloinställning (värdering) gent
emot ämnet och så kommer en viljereaktion.

Ären gär och allt fler ord lår sig barnet. Det lår sig

allt mer även att förstå begreppet bakom ordet. Vi be-
finner oss dock ännu pä talets område.

Vi skall nu övergå till det mer specifika läsproblemet.
Barnet {är låra sig bokstäver. Man visar bokstaven IVI

t.ex. och ljuder detta. Efter en tids övning har barnet
iätt full förståelse mellan bokstaven och ljudet. Barnet
lår sig allt, fler bokstäver och 1är sig ljuda dem och till
slut kan det ljuda ihop ord.

Nu hör barnet talordet och ser det skrivna ordet.
Det har uppstått en s.k. betingning i hjårnan och barnet
adderar blixtsnabbt till ordet liksom till textordet alla
de egensk aper, som det lårt, om det bakomliggande be-
greppet" Då ord et "mamma" säges f ar det genom barnet
en minnesbild av något mjukt och vänligt, barnet kän-
ner en känsla av trygghet och värme och det - sträcker
ut armarna för att omfamna sin mamma.

6

Ett annat ord "vovvov" år för barnet utom hundens

gestalt någonting som tassar omkring och ibland säger

,rorr, etc. Dessa biintryck ligger så at't' säga vid sidan

om det direkta hörandet och seendet och kallas synapser.

När barnet ljuder ihop ett ord, tar det en viss tid
att. ljuda en bokstav. Intervallet till nästa ljud fär ei

överskrida det s.k. retningsintervallet. Ljuder barnet
för långsamt hinner minnesbilden aY det föregående

ljudet arr, falla bort. Det hinner aldrig att, bli ett ord
för barner.

Längden av det kritiska intervallet synes Yafa lika
med korttidsminnet. Minnet ay nyss timade händelser

förklingar inom 1 ä 2 sekunder såvida ei uppmärksam-
h,etsmomentet hinner inträda d.v.s. såvida ei någon

synaps sätter sin prägel på det tim ade. Det s.k. retikulära
ledningssystemet i hjärnan börjar lysa och blinka.

Barnet kan lågga ned ett intensivt arbete pä at skilja
mellan m, n, u och v. Det kan hända att retningströs-
keln härvid överskrides och en gissning blir följden, med

avseende pä det ord, soln skulle läsas.

Ibland hinner barne,t ej ljuda ut ordet enär synstimu-
leringen hinner före och stöder hela aktiviteten med

förståelse för ordet eller frasen. Ovningen gör till slut
att talstimuleringen endast hänger med som en mycket
svag form eller rudime ntår aktivitet i talmuskulaturen"
Vi bör ja nu kunna läsa tyst.

ö gonrörelser:

Man finner atr ögonen rör sig vid läsning. Goda lä-
sare visar en god organisation av dessa rörelser. Ogat
följer pä ett bestämt sätt med vid läsningen" Hos dåli-
ga läsare år dessa rörelser mycket oregelbundna. Under
den tid dä ögat rör sig år ögar, blint. Det är endast un-
der pauserna som ögat ser. Tidsförhållande mellan
ögats rörelser och pauser fc;rhåller sig som 111'9 -

T almwskwlaturens f örbållanden:

Vid tal och hoglesning sätts ju talmuskulaturen i gång"

Vid ty,stläsning kan, som ovan påvisats även talmusku-
laturen -vara aktivt fastän i mer eller mindre form. Hos
goda läsare försvinner rörelse rna närmast helt. Om tex-
ten av en eller annan orsak försvåras t'illgripes även hos

goda läsare detta talstöd. Detta fe,nomen visar även pä

att talet år grunden till läsförmägan"
Man ansåg en tid 

^tt. 
man kunde fä fram en bättre

tystläsning, om man hindrade talmuskulaturen att arbe-

ta. Flera sätt art lösa ut talstödet utarbetades. Det visade
sig dock att denna tankegåttg .var felaktig.

Långt driven läshastighet försvårar läsförståelsen, dä-

remot ökar hastigheten vid träning i läsförståelse.
Man kan uttrycka ået, så att läsförmäg är den hastig-

het med vilken en person uppfattar 100 0/o eller en viss

angiven procent av en läst texts innehåll.



Läst'örmåga kan ei aagränsas från
in t elli gens f ör mö ge nh e t e r

Mycket viktigt år art läsförmågan ei kan avgränsas

från andra intell,igensförmögenheter.
Med ökad frekvens av ett ord eller en fras i texten

minskar kravet pä synstimulering i en aktivering eller
det intresse, som utgår frän ett ord i ett meningsfyllt
sammanhang ökar läsför:mågan. Avläsning av flera ord
eller hela listor av ord ger tillräcklig repetition och god

träning. Man skall dock alltid förstå att. utnyttia det
intresse som ligger i förståelsen av det lästa ordet.

Den grwndläggande läsunderaisningen:

Särskilt i Amerika stod striden hög om högläsning och

tystläsning under 1800-talet och fram in i 1900-talet. I
många stora skoldistrikt gick man t.ex. in för tystläs-
ning redan från början

I Sverige, dår språket är så ljudmäss'igt, har man an-
sett, att. varje form ay läsundervisning, som ei har sin

grund i elevens talsp1fll1, gör inlärandet onödigt svårt
för barnen.

Med utgångspunkt från detta, att talet år lä,sningens

grund fär talövningarna sin specie'lla betydelse. Det år

under dessa, som man verkligen kan kontrollera, att or-
den eller frasen förstås ay eleven. Barnen bringas läs-

förståelse och därmed ökar deras intres,se för läsarbetet.
Läsningen stimuleras och går bättre"

E,tt primärkrav på läsmaterial för den tidiga läsunder-
visningen bör därför vara

1. Meningsfyllda och aktiverande texter från första
stunden.

2. Texten skall uppbyggas av ord, som finns i elevens

ordförråcl"

Föröaningar och aissa t'ormella läsöaningtr,

Redan 4-5-åringen kan skilja mellan figurer som år

olika i vissa bestämda avseenden. Däremot år det ei sä-

kert att de uppfattar spegelbilder av bokstäver.
Man måste göra barnet medvercn om dylika olikhe-

ter och om vad de betyder. I början av inlärandet åt
d,e,tta en mödosam process, som kräver mycket övning
och många kontroller.

Bokstäverna m, n, u och v eller b, p, d, B, även r, f,
och t hör till dessa svårtydda bokstäver för nybörjaren"

Långt in pä 5O-talet ansåg man att felsägningar pä

dessa bokstäver tydde pä en speciell lässvår'ighet. Man
talte om ordblinda barn. Så år dock ej fallet. Det beror
på en felinlärning. Det enda år tråningen och vid denna

process år det vi,ktigt , att tecknen skall förekomma i
ordet. De aktuella bokstäverna skall $å i början aY

ordet. D,et tecken som användes skall vara entydigt.
Tecken och ljud skall vara väl inlärda innan man

börjar lästräningen ay meningsfyllda ord eller fraser.
Läsningen blir pä,, så sätt aktiverande och intre'sserande.

Utaecbling aa läsf örmågan:

När man blivit förtrogen med lässituationen, blir ör'-
ning av läsförståelsen det väsentliga innehållet i läs-

lektionen. Vad menas då med läsförståelse?
Vi kan utgå från författarens hela fond av ord. Detta

kallas steg No I . A v dessa ord skapar han en lästext,
som han lägger fram och som läsaren läser. I)etta är

steg No 2. I nästa steg No 3 kommer läsaren in. Den
lästa texten bringar läsaren i en viss aktivitet d.v.s. lä-
saren får ett visst intresse av det han läser. Nu kommer
steg No 4. Läsaren liksom skjuter texten ifrån sig och

börjar fundera. Det lästa kritiseras och jämföres med
minnesuppfattningar i ämnet.

Givetv'is spelar ett rikt nyanserat ordförråd hos läsa-
ren ir, dX det gäller läsförståelse. Uppträder i texten
plötsligt ett ord, som man står främmande inför inträder
olika reaktioner hos läsaren.

Håller man pä och läser en strunttext, kanske man
slutar med läsandet och vänder sig till något annat i t.ex"
tidningen. Är det en informat,ionstext, blir man förvir-
rad, appar tråden, läser om ordet, läser om en del av
texten för att söka för,klaring av ordet eller till slut slår
upp ordet i en ordlista.

Det år av värde att texten ej innehåller för mycket
fackord. Ä andra sidan år det ett visst värde aff bi-
bringa läsaren fackord för att ge honom en djupare för-
ståelse i ett visst ämne.

Träningsmate rial innehållande vanliga ord, fackord
eller fraser bör ställa's upp i radriktningen och ej under
vartannat dä det gäller den rena avläsningsträningen.

Att för.söka eliminera alrörelser bör man vara for-
siktig med, som redan förut framhållits. Yarje form a\,

träning, som år d'irekt inrik tad pä att nainska eller totalt
eliminera medröre'lser i talmuskulaturen resulterar of el-
barr i sämre läsförmäg .

Aktivering:
Som vi :'alat orl förr ger ett sinnesintryck t.ex. ett

skrivet ord i första hand upphov till det direkta seendet

ay ordet men därutöver en hel rad extra intryck, s.k.

synapser. De väcker olika aspekter av ordet. Är rnan
intresse rad av texten, kvarhålles de intryck, som har
anslutning till innehållet och ger upphov till en rikare
förståelse av ordet's innebörd.

Märkligt nog kan de,ssa extra aktiveringsuppslag, el-
ler and ra håndelser eller ljud som timar i ens omgivning
inakdveras. D,e ext na akåverande händelser går över det
s.k. ret,ickulåra nervsystemet i h)årnan och kan hår
inaktiveras helt automatiskt eller dåmpas ned. Man
lägger ej så mycket märke till barnens lek och stoj om-
kring en där man sitter i en bekväm stol och är koncen:
trerad pä en god text.

F{a,r man andra, kanske viktigare uppgifter, att klara
inom en be'stämd tid kan tanken på dessa störa läsningen.
Man kan dä genom 

^tt, 
göra en anteckning av dessa på

ett papper tillfälligt avkoppla dem.
Det mekaniska inlärande ay kun,skaper plugget s.a.s.

a.vtar tidigt i människans liv. Har dock inlärandet något
meningsfullt material avtar minneskunskapcn ej så fort
s.k. judiciöst minne.

Den ökade erfarenheten medger ökat behållande av
.sinnesintryck och underl åttar inlärandet. Detta bryts ei

ned förrän i sena ålderdomen.

i,äspreperatiot't.:
E rf arenheten ger f rån början en viss inställning till

textens innehåll och underlä ffar ldsförståelsen och 1ä-

sandet.
F:[andl,ar det onr en okänd text kan marl först skutnma

rexten. Man skaffar sig därmed en viss uppgift om vad
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rexten innehåller. Därefter sätter man igång läsandet"

Akniveringen och läsförståelsen går lättare"

S p e cielln läsrckniköaningd,r :

Efter världskrigen blev det på modet med hastighets*

läsning" Till och med president Kennedy gick igenom
en lästeknikkurs. Dessa metoder år dock intet ^tt stå

efter" Det år en slarvig läsning, som knappast kommer
upp tilt den skumning, som vi nyss talde om. Det år
ingen idd att" hålla sprinte rf art, genom en text. Man
skall i stället öva förmågan att variera sin läsning.

Tex,tens utformning och typografiska elegans skall
hållas pä hög nivå. Detta underlärtar i hög grad 

^tttillgodogöra sig innehållet.
En god läsare läser mycket långsamt igenom ett pre-

judikat för arr, inga nyanseringar skall gå förlorade. FIan

slirrvar igenom ett P.M. för ett sammant,räde och jagar

igenom en deckare. Det han senare har att redovisa år

väl ånpåssät för ändamålet med läsningen,
En del tester har utarbetats för teknisk läsning" Först

får marn läsa en del frågor. Svar,et ligger i den text, soln

man senare skall läsa.

I andra tester gäller det att från en given text få fram
en del punktuppgifter. I detta fall kan man således lik-
som skumma texten" Man anpassar således läsningen efter
ändarnålet med läsningen.

Lässaårighet och läkepedagogisk läsundervisning:

Som vi från det föregående inhämtat har människan
ej något specif ikt läscentrum i hjärnan. De, som visa
lässvårigheter är sp,eciella barn med lämhet for felinläran-
de" En stor grupp av dessa barn är de med artikula-
tionsdefekter och barn, som på det hela taget har svåra
skoh.esultat"

I)essa fdrhållanden är ytterligare bevis för att talet är
grunden till läsundervi,sningen.

Man har även vittnesbord om sjukdomstillstånd, som

ger upphov till defektti,llstånd bl.a. med läs- och skriv-
svårigheter. Även kan skador vid födels,en och efter
vissa dd'iga infektionssjukdomar ge defektsymptom i
språkfunktionen. T.ex. kikhosta"

D,et uppstår i dess a f all en försenad talutveckling. Man
:Finner hos dem även en viss fu-*lighet och klumpig
gång.

FIo,s dessa smyger sig in en felande anpassning till
skolarberct och inlärandet måst,e anpassa sig efter den

individuella nivån.
IJtgår man från dessa f akta så f öljer att den lake-

p*dagogiska läsundervisningen skall vara rner läsunder-

visning av helt vanl,igt slag, men i mindre proportioner.
Stegen- i undervisningen skall vara- mycket små och

repetionerna mycket ökade i antal.
Tu yngre eleven år d felet upptäckes ju bämre resul-

Pentti Kosonen, konstruktör f Ar Bioxialsystemet, iobbar
alltså på utv-ecklingsavdelningen t'ör VVS- och VA-pro-
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landets mest lovande orienteringsgrabbar.
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tat erhålles vid behandling av dessa fall. Svårigheten
avklingar med adekvat undervisn,ing.

Innan man dock hinner så långt kommer många elever
att gä ut sko,lan med stora svårigheter att läsa och
skriva, vilket verkar menlig t pä deras försörjning'srylej-
f igheter.

Det fordras mycket fler lår'are med specialkunskap och
talamod i denna undervisningsform.

Att sleriva läsaänliga texter:

'Genom att yariera textens formella utseende kan man
i hög grad påverka läsförståelsen i positiv riktning.

Radavstånd och radlängd måste var,a bästa möjliga.
Går radavståndet över err visst värde blir läsarbetet pä
en gång försvårat. Lika gäller för radlångden. Man har
kommit till att radmellanståndet skall -var'a en s.k. punkt
(ungefär 1,13 mm) större ån den använda typ,storl,eken.

Radlängden bör i viss mån anpassas rill läsförm ägan.
D,en bör dock inte -vara längre ån att varje rad liksom
innehåller ett avslutat helt för tanken. Den tde'ala rad-
längden synes -vara 20 s.k. ciceros - drygt 90 rrlrn för
enspaltad rexr och 1,4 aicero,s : 63 mm för tvåspaltad
text. Cicero år enheten för nadlängd och lika med 1,2

punkter. (4,57 mm).
Man har ej funnit be'lägg för em behov av en rak

vänstermarginal.
Då det gäller fårg pä papper och rexr år al\t, som

minskar kontras,ten av ondo och ger en ökad svårighet.
En text skall även .vara väl uppdelad r.ex. med mar-

ginalrubriker och en bild skall ha en god anknytning
lill sexten"

Om vi minns från läsför,ståelsen skall man, innan
man börjar låsa, skaffa sig en så god inriktning till vad
texten innehåller som möjligt. Det ka,n dä v,ara av värde
a$t, re,dan i början av texren ge en viss summering av
det kommande innehållet, men även i sluter kan man
ge en sammanfattning med ankny,tning till det som sades
i början"

Jag ffu nu hoppas att läsaren har fätt, en god för-
ståel,se för konsre'n aw, Låra läsa, om läsförståelsens bety-
delse och kanske viktigast om den läspe,dagogiska möj-
ligheten.

J ohn Bellander
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Eeva Heikkinen, t'inska, kommer närmast t'rån Fagersta
där bon aarit sömmerska. Il1u t'ormsprutare på plastav-
delningen.

K, G, Björk t'rån Ganrla Karleby i Finland. Började bär
i augwsti son-L brännare på S anitet. H oppas han trivs.

Andersson, Karl Arne Lwdvig (Ludde) valkand t'ö, alla Gws-

ta,usberga,re, fI an har nu. barjat på pannverkstaden soffi, stä-
dare. Lwdde arbetade bär åren 1933-46, då på steatit. Sedan
har det rsarit b), ngträngen. I''l är han i sornras f yllde 5 0 ble'u

de t svårav'e med resar och ackordshetsen på by ggena ocb då
tyckte både ai ocb L,pr,dde att det aar bäst att ban kom tillbaka
illl f adershwset.
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