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Matten lossnar Mi det fria
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lämna klassrummetoch ta med
eleverna ut. Låråre som anam-

metutepedagogiks€r ått kunskåperna fastnarbättr€

i

det

fria.

1,"".a.,"e**
rn erupp
88 på

e ever r

pi
'l

Vaneaskohn

'

r

Robert Lätt-

Alt hela grbben sk.r vara :J,60
nreter lång har de rcdan nrålrrt
och

multipli(errt liåm ulif.ån lill

du,rge,spretarinsålänge långtut
ånförskalan 2:1.
Det blir en udda marlelektion
för klasscn. De sregar och divide'
rar, hoppar och resonerar oåvbru
tet ure i den intensiva oklobeEo

:,""ä"i:'tffä/:'-:'äi?"1llT,i
bildar lårire iu(eundeNisning

krochsiDnligå.
De r

- Man lår in det llittare i huw
der närman g-ö-r. Der borde vrr.r
utelektioncr oflare, säger ldr och

Nat{rskoleli..ren Robert

år tortiarande en djup(

i Utev6rels€n innebar r Exempevlsvsadeen
n
merftsiskåkrivnet,en stldeav40amenkan'
låran positveffektpåhälsan skåskolorpåb;ttrer€s!
deochaltentis(a!pp' r Forsk.ingpekaräve. tåt blandannår ås.nC
på att uteu.de.v enins
skrivning måtemat k na'
eve ser Eleveriå är om
v;x ande ik *srumm€r ökarelever.asmotivå turklnskap
ton.kr€atvterochsåm_
ochiolikautem ljöer
(ållor Naloneh.e.
r uremtÖnkåiva årbetsrdrmåsa och att

i t

olika ämncn.Iroärgen lir att v:ixlA
niljö, varvi reori med det ])rakr js

ro

tad I radition rtt hålla rll undeNis
nnrg inomhus. N{en klasrummet
ir ji inte verkligbelen, s:tger Ro-

bertLlttman-N,1asch-

Lätt

UtomhuspedaSoek

bygger på vå xelverkå
m€l än textbrserat

rainårurenmedocksål studi€resuhatenfor rumforutomhuspeda

stadsmi!ö

bittras

man-Mårch se. också tydliga vin

aåde han o.h Lotta carlegå.d, lä
rare och iöriatta.c till Att lårå in

en månad minns de lorttarande hur m.rn bygger i skalå.
Alla sinnesinr ryckstärkerlliråndet
myck€t mer än at1 bau sittn med
en bok.Jag ser också att elevernå
Iilr åha upplevelser: Ma(enratik

engelska ute, är övertygade om att

Dct linns både utlåndsk och
svensk forskning soln nödjer de

regelbunden u teundervisning ger
0ereleverchms art bli godl<ändÄ-

ris bild. Emilia Fäge.strnr, Linkö
pings universitet, har i siD dok

- om

fingret cn decimeiedång sticka.
Men benen, som de dragn lram ur

Ii x

dcn vidsträck(a skolgårdens träd-

gog vid NynäshaNns Närurskolå

på

riktigl, övcrallt.

Robert Litonan Masch år Peda-

unsdonar som ha.

torsavhrndling jåmtört inne- och

dersvårt i skolan. ellerinte känner
sig bekväma i klassru.rsund€wis

ntegru pper i biologi ochmatema'
tik på högsradiet. Detvisade sigatl
de som hatl biologiutonhus kom
ihåg merän innegruppen.Ochute

Jag ser på

niDgen, attdekån preslera massor

närde fårarbtta ien rnnan miljö,
såse. Lotta Carlegård

gog k,

L.köpinStun

den ft ånbörjan sr.rkare inncgr(p-

Heverna som hrde haii en
ulelektion i veckan lvckle att de
koncentreråde sig bältre, att del
blev roligurc ochlile lugnarc. Ut€'
miljön tycks håen avstr€ssandeer
fekt, säger Flmilia Fägerstanr.

ÄrNÄ LE|IÄ wÅLl,srRÖltt

gruppen i mateNa(ik kom ikapp

Skottlossning på öppen gata kopplas till olösta mord
srocKHoLM En 5kotllossning i
s6dra Stockholm kopplas till
två olöitä mord fören måned
sedån. skotten. riktade moten
bil. gick råkt in genom fönstret
på

ett hus inärheten.

Vid halvelva i eår förmiddagskö(s
flera skoll moL en bil iBredilng.

Någon irkttog bu. en person
hopp;rr ur err lbrdon och skjrte.
mot €n annan bil, sigcr Sven Fi

ik Okson, inform.rtör vid

Stock-

Hier en biljakt, där polisbilen

och dcn bil soln jagades ska htr
"sammrnstö(", greps en m.rn. Då
beslagtoqs iven ett

vrpe

.

På gnmn dör skottlossninger
skedde bor de (Yå

min sonl nrtti(

häktadc elt€rdet aLt en man skjutits ibjål i Örby den l4 seplember.

att det finns ett samband

mellåD

nrordet och tisdagens skjutning
bekrä[tar Lårs Byn röm, pressla]espcrson vid Stockholmspoliscn.

la, vi hår konnaterat att det
finns en typ nvsamband, men vil-

delra har hint isödra Srockholm,
därder ska finnas e konfliktmel-

ketvillvi

lan krininellrgänC.

inte gå in närnrare på, sä-

Dagen€llermordet i örby sköts
ytterligare en man ihjäl i Öslber
ga. llDligl Byströmliggerdet "nära
tillhands"att dct även därnnns eD
koppling till dagens skjutning.^llt

I

Bredång hitlades minst

sex

tomhylsor. Eft skort gick rakt in på
cn inghsad balkong ietthos inår
heten. IngeD skadades.
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Precis som
Farmor gjorde
ill jrg var. som larnor. Jag
villleva som onv.rric drg vore min fiirstr. Lllcr
Når jaq blir samnal v

J.svill åkr I'lumeridc, snälltr öacr ltt det iir iö.
k.llt, sitta mcd kall ti m.gen och lösi korsord,
hLrg8. ved,l-vcka att mtrtprisern. är tilr hijgtr, jubl,
ftamförlv:n till svc sk.r Os-gutl och ömsint kyss.
!rrsurcn

qonr

jrt.ilsk.'r

Nr. !\ refcLnr sl:L

ut urh tisrJ \ i dn

mind vill jrg s:itt. nris

ilitijljcll

tör

sia p.i

och lridlulh son

n. in. Precis som fårmorgjorde.
Detkännssom jtrg näst.D alltid har fruktat lör
frrmriden. Att jag har irgät något som inte går rtt
fånga. Niir j,e lrr 18 t.oddc jrg trtt livet skulle ta
slut vid 25, som 25'årinsltr griinscn lrrmlörflyt

och när j"svällaL30,jr då vtrr i.8 rädd
kanskc rldrisskulle bliparrptr.
Föraveckan togjag ctt Dltt rrskt kliv mot 50 och
'a8
det är då ilst:inkcrpå frnnor På hcnncs lijnn:]8.
atl strDns istundcn, irtt tir
tad

till30

.tt

vrra plögonblicket trots

hon vår gimm.l, ltt
lörstå migoch tut dct v.r
kånste hcnncs helt nedsat-

.tt

ttr hölsel son laktisk gjor
de att hon rtf eD så bra

lyssnårc. lloD registreradc
och iaktiog. Itrg skrev pi
leppar hon lästc p,l läpprr.
Fårmor var aldris r:idd iör

tvckr. Om vxriör jas hadc
håli nnra jc,ns närj.8 Le

'...P^

G'

och
hoppade
tillsammans
när Foppa
Vi stod

fLxade OS
guldet i is
hockeg...

dan hådc hål .tt komma i
-l
dem, om varför honr.s w,ssbers skullc h, bir i
ansiktet när han redrn hrdc så mycket på buvudct
och hur iheh världcn co n irätt kunde heta pisstr.
Mcn hon tyclle också att filrncn Rrmbo var Sanskr
brr ocb gillrde rti spela pokc. Och vi stod och ho!!r
de tillsarrnans n:ir Foppa lixade Ostrrldct i ishockey
mcd den där strafcn som sedan blev irimiirkc.
Ibhnd blrv hoo litc lörnedvetcn. Som dcr
gångcn då j,sskulle ut p:r rnin rörste jordcn ru t
rcstr och j.gskulle görr nini sist. inkijp. Niir dct
äntligcn blivit mnr turefter dcn lirng. köD ilivsbu
tiken htrde sig Farmor mot mig, pck.dc nmt liir
peckninsarnå vid sid,n om krssiirskrn och s, "Du
h r'. I r, eliin,r k ndJrn' r.r ,..i .lu jllr l"mm.1
hcm nred nåsra dumhctcr". Hon sr det !:i ctt sri
diskrct sitt hon kunde. Mrn viskningernr blev ctt
utrop som ekrde ibutikcn.
Farmor delåde sitt liv mcd Farirr i65 år De sista
lelnads:rc vårdadcs h,n p:i sjutlrus. l'rrrmors
hörseloch ltrritrrs hiilsa giorde rtt dct blcv mångx
rystr stunder u ndcr bcsökc D. lvlen v.rie s:ins som
L.annor lämnade lirftr Biorde hon Iikadant. IIon
restc sis upD, kDäpple kapprn och böjde sig ned
mot larftrr irullstolen. Hon droghrndilitan ge
nom Farlars silkes!itr hia tog hans händ och
rryckte den och lqsstc honom.
Varie sins sis jäs glödeD i Frrlars it8on.

Nynåshamns Naturskola harpraktisk måtemalikundcrvisrrinq. Uppgiftcn är att skapa en skalerlig gubbc utifrån ett
d;cimerertårrqi ti finqer. Det blir en skitstor kropp , konstat€rar Christiaf, Arvid.Johår och Ebba från klass 8b V.nstallolaf iÖsmo

lValernaltkerr

Släpp bockerna, lärnna k assrummet och ta med eleverna ut.
Lärare sonr anammat utepedagoqik ser att kunskaperna fast
nar bättre i det fria.
ingen sekatin?
En gru!p clcver i 8B på Vanstaskolån
i Ösno, siidcr oDr Stockholm, försöker
bryt. rv en scg trådgren somskabli
bcn i deras nodcllgubbe.
Att heh gubben ska vartr 3,60 mcrer
lång hrr dc rcdrn nråttat och mrltiF
licerrt lrrm rtilrån Iilliingrct cn dc-

finrs det

cimeterlång stick! Men be cn, som
de dragit iiam Llr dcn vid striickta skol
sård ens triiddlr nge, sPret.r än så lingc
I:l

ngt utanlijr

skåh 2l

Dct blir en udda rnåttclektion lor
khssen Dc sreg.r o.h dividcrår, ho tpar och rcsonerar o.vbrutctutc iden
intensiu oktobcrsolen

Mrn fir indet liittärc ihr\,udet när
mang ö r.l)etborde ura utclcktioner
oftärc, sijger Ida och Leonorr.

Växlinq
Nrhrrskolehrtrrcn Robert I-ättman
Mtrsch serocksi tydligr viNtcr
Om en nrånad minnsdc lonLrrnde
hur man byg8er i skrla. Älh sinncsnr-

tryck stiirkcr lär.ndct mycket mer är rti
bars sitt! med er bok. J.g ser också att
clevern. iir aha ulllclclscn Matematik finns prl riki8l, över lt.
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Facebook

förstör

vårt förhållande
t"åk Jessica khlar ätt en tredjedel
l<lrfts pe6onEtstå i länqdhopp. Love,
Tina, Leonora, tMikåe och Vi dor pa iur s€dan.
Hopp tn€d

Fråqa: Hur kan vifå \rår
kommunikation att fungera?

av Carolina

Hei,
låg och min såmbo hxrunder ett
års tid bråkåt nyckct på grund

,v vår dålisa kommunikatioD.

Min sambo har väldi$ svårt

rtt öppn. sig lör mi8

gällåndc

alltilrån enkl. s,ker, iill hur hon

ntu och känncr. Problemet blir
baråvärrc nårjagkänner ått hon
hellre skriver såker på tuccbook

T:

I

Som hennes m.n känner iåg
att d€t ofta handlarom vårt pri
vatliv och vån lörhållande, nåsot
som vi tillsarnmans sk prataom.

Inre hon iills,mmånq mud

Naturskoleläaren Robert Litt"nån-Masch på
Vanstaskolan i Ösmo p ädcnr för ått flyttn ut
undervisningen. Klåssrummct år ju inte
ve*ligheier. Dcn finrE i skoqen, på åkem eller
idcn urbana miljon.

Svar:

IraNa
I'TOMIIUSEIIAGOGIK
t tomhuspedagogik bygger på våxclverkan
mcllan icxtbaseäi lärånde och autentiska
uppleve ser Eleverna är omväxlårdc iklass
rummet och iolikå uteniljöer

tltemiljön kan varå i naturcn med också

t t€vistelsen innebår merfysisk akiivitei,
vilket har positiv effeki på hälsan.
Forskning pekar också på åit uteunder
visning ökar e evenas notivatioi, krcativltct
och samarbetsförmåga och ati siudL"resultätExempelvis visad€ en studie av 40 amerika.'
ska skolor (Llberman&Hoody) på forbåitrade
resultat i åsninq. skrivninq, tratemaiik, natrrkunskap och samhä skunskap.

f

utomhuspedaKållor Nat onellt ccntum
goqik, Linköpiiqs uriversiict (TT)

lossnar I del lrta
lortbildår liirare i uteundeNisning i olik.
:imnen. I'oängen är att växlå miljii, vånä
teori med dct praktiskå och sinnliga.
-Det ;ir fordarnndc cn djupr rotåd trad ition

att hålla

aLl

undcrvisning inomhus. Men

dervisnnrg gcr der elever chans ätt bli
sodkända.

i

-Ias ser på ungdom.rr som her det svårt
skoleD, eller intc känncr sig bckaiima i

klåssrumsundenisningen, ätt de kan pre'
sterå mrssor när de får arbeta i cn ånnan
miljö, säscr Lotta Carlegård

klassrumnet är ju inte verklisheten, säger

Forskning

Robert I-ättmån-Måsch.

Det 6nns både utliindsk och $cnsk lotsloins
som stödjer der,s bild. Enilia FägcEt.tnr, Linkijpings univcrsitct, har i sin dokorsåvhmdling
jiinfitft innc och uteslpper i biolo,ai och må

Både han och

Lott. Carl€sård, Iiräre

och fö.frttare tillAtt lära in engelskautc,
är övertygadc om ätt rcgclbunden uteun

HejMrts,

lrg fö$tår att du tycker det är

ledsamt och iobbigt om hon
hellre prataromerrclation med
sina kompis.r på Facebook än
dirckr mcd dig. Du behöversät
ta dig ner mcd din partner där
du beräitrr vrd du t:iDker och

i

stadsmijö, beroerde på vad som lärs ut.

Robert Lättman Masch år pedagog vid
Nynäsh.mns Naturskoh somdcls tnr emot
klesser på temadasar i biologi/ckologi, dels

.in.

"vänner" på Facebookl
Det känns som att hccbook
förstör vårt lörhållande. Ias hår
försökt att prata med henne om
detta, mcn dct känns inte som
hon förstår. Rcågcrarjås heli fel?
Hur kan vi lå vår kommunikation att funger.? Mvh "Mats

rcmatik på hög$adiet. Det viedc sig åtr dc som
hJi biologiutomhus kom ihas mer;in imegrurF
pen. Och utcgruppen i mrtematik kom ihpp
den lrån börjrn sitrrkåre innegmppeL
Elevema em h:tdc haft en utelektion i
veckån tycke att de konccntrcftrde sig bäftre,
ått det blev roligåreoch lite lu8ndc. Utcmiliön
tycks ha en alstressande ellek, s:igcr iinilia

Tänk tillinnan så åttd ärväl
förberedd. ved tänker du? vad
känner du? nvänd Facebook
som ett exempcl Förklara ftjr
hennc hur det känns när hon
hellre pratar mcd sinå kompis.r
om er relåtioD än med dig? För
sök at inte kastaskräppå henne

utånvarnoså med ett utså ifrån
dig siälv. Ge heDne utrymme att
prata också och bcrätu hur hon

lråga på ett bra sätt hur det
kommer sig att hon kan vara
öppen på Facebook men inie

mot

dig?

du

söra

våd hon eventuellt s.knar?
I

iälsningar Chårlotie Sander

tog det innaf de 12 000 platser
ti I Cykelvasans 90 kilomaier
2014 var irllda. Det firnsfonfarån
...

na

ANNA LENÄ

wÄ srRöM

de platser kvar I de kortare distan

serna i oppci,som kdrsförsjåite
gången iåugustinljsia år {TT)
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Matten lossnar i det fria
. 5läpp böckernä,
lämna klassrummet och tå
med elev€rnä ut, Lårare som
anammat utepedagotik ser att
kunskapernå fastnår bättre i

,

''L.

detfria.
-

Finns der ingen s€katör?

En grupp elever i 88 på vansrarkdlän ! ösmo. söder om Srockholm, iörsöker b.yta av cn scg

lrädgren som skå bli bcn i dcr4

Art hela subben ska vara 3,60
meterlånghardercdan mäftaroch
muttiplicerar fram utjfiån lillnng
r€t en decimeicdåns sticka.Men
ben€n, som dc dracir fram ur den
vidsrräckraskoisårdcns rriddunge,
spretar än så llingc långt utanför
Detbliren udda mattclcktion för

"Om en månad

minns de fortfarande hur man
bygger i skala. Alla

sinnesintryck stärker
liirandet."
nalurskoelårare
klåssen. De stegår ocb dividcrar.
hoppar och reson€raroavbrurci ure
iden in tensiva oktobcsolcn.
Man fär ir dcr llirrarc i huvu
det när man g-ö-i Dc[bordeva.a
ut€lektioner olrarc, säger lda och

Naturskolcl;irarcn Robert

lätt

mÄn-Masch ser också iydliga vin-

om en månad hinns de iortlarande hur mån bysger i skålå.

LUFTIGT I(LASSRUM. Robert
tda och

Lättmön Mäs.h frän Nynashamns Ndr!rskola har prakr sk matematikundervisnios.
på var sitt rutsystem

omårförsökerfå samma bild

Alla sinnesintryck sErkerlä.andct

mycketmerän attbårasirra mcdcn
bok.Jac ser också åtr clcvcrna lår
åha-upplcvclscr: Maremalik fl nns
på rikrig! övcrallt.
Robcrr Lirmrån Masch är p€dågog vid Nynäshamns Nåturskoh

som dels tår emot klesser pn rcmadagar i bioloci/ekoloci, deh forlbildar lärare i u teu nde.visnins i olika
ämnen. Po:ingcn är aft v:ixla miljö,

varva rcori mcd der pmktiska och

sinnligÄ.

-

Dcr är lorrfa.ande en diupt

Roberr Lårrman-Masch.
Både han och Lorta ca.legård,
l:i.areoch förfånarc rill Att lära in
encelska urc, :ir överrygade om att
r€cclbundcn ureundenisning ger

e.elevcr chans artbli godkända.
-Jåg scr på ungdomar som h
dcrsvårr i skolan. ellerinr€ känner
sig bckväma i klassrumsundervis-

köpings univ€rsitet, har isin dokro6avhandling jämfört inne- och
urcgrupper i biologioch måtemåtik på höcstådiet. Der visadc sig
att de som båir biologi uromhus
kom ihäs mer än inncgruppen.
Och utesruppcn i marcmarikkom

ikapp den från början srarkare

fl

utomhuspedagogik

r

r

r

r

Utomhuspedagoglk byeeer På väx
elverkan mel dn textbaserat lårande
och autentlskd upplevelser
Eleverna aromv;xlande ikläss
rLrmmet och iolkå utemiljoer
Utem Uön kan varå naturen med
också istadsmijö, beroende på vad

rotad tradition att hålla åll urdeF
visning inomhus. M€n klåisrummer ärju inre verklicheren, s:iscr

Utev stelsen innebar mer lysisk
åktiv lel, vilket hdr positiveflekr
Fo6knin8 pekar också på att
uleunderv sningÖkar e ever.as
motivat on, kreat v tetoch såmar
betsforrnåga och att stud eresultaten

I

ExemDeivis vlsade en stld e'
av 40 ämer kanskö skolor (Liber
män & Hoodv) oå forb;tkade res!
tåt ldsn ns skrivninc, maternatik,
naturkunskao och samliålLskunskip

(ållor

Nationel t centrum lör utom.
hlspedaeoRik L nköp nes un versilet

niDcen,andckan presr€ra massor
nirdc iår arbcra i en annan miljö,
säger Lorra carlegård

- Elevern. som nrde haft eo
utelekrior i vcckan ryckte atr de
ko.centreradc sig bårre, art del
blev rolicarc och I irc lugnare. Ute
miljön tycks ha cnavsncssandeef
lekt,sägcr Enrilia !ägerstam.

Dcr iinns både udändsk och
svcnsk forskning som stödjer de.as bild. Emilia Fägerstam, Lin-

r2
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Matten lossnar i det fria
STOEKHOUW

Slåpp böckerne,

lämnä klåssrummet
och tå med eleverna
ut. Låräre som anam-

måtutepedegogik ser

alt kunskåperne lastFör 75 år sedan
"Andr. vårtecken fortsåtteråti strömma in. Red.k
tionen harfiån hr Knlt A- Li.dqvist iJåvre iått mott!Ba
fuli uts ! B.: lordgubbsblommo L vlawakta n! med
spä.ninBett fånB juvligt dofta.de syrener.
: En blldru le körde över e. h!nd på Nyborgsgatan i
Arvidsjaur. Nå8on .otis om hunden efter överkörnineen
ioB lcke vederböra.de utan en perso., som strax efter
pass€r.de p atsen, iick då se detsvåat skadåde djuret,
Aven bidrulle kan mån nat!rli8ivis icke fordrå så myck_
et att han avliv.r eti påköi!dj!r, som skadåts så sv6rt
åfi det ick€ kommeruriåcken. skrivervår medde are.
vidPiieå so.kenskyrkot!lLmåkugesåmdå.trådeden
30 oktober f örekommer b.a. ti I behandling en f råga
rörande besluts i.itånde lit ingå tillk. m:i med ånhål
!. åttlörsam iehen iriiäEes f.ån att uppföra kyrka i
lnfjården, e erom dettä ej kan bevlljls, åttlö6.mlinge.
erhåller å.gst. möl leå uppskov med ifrågav.rände kyr
liooyg8e. -Dör dr 6 l ldrelågC!_de a_ö" s.ddr å'en na'måst eitersekelskiftet, som Fiieå la.dsf6rsåmline hår
.tiuppföra e. kyrka i nfiårde., sägerkyrkofullmåkiiges
och kyrkorådets ordförande, kyrkoherde Sandin, Men
försämlingen har !ndan för undan anhålitom och bevilj.ts uppskov med kyrkobygBet ifråga och nu föres ås.tt
kvrkotullmåktise skoa anhå a om att iå k. m.ttörelå8
Eände inhiberät e lerockså ått långstä möjll8a uppskov
medges, underde senasie å.en hårju iörsam inge.
uppfört kåpe isåvälGråiråsk som Långtråskoch dessutom harbronvid Bö e ti kommit, vilket alltulldåmmäns
medlört mycket stoE förde ärför kyrkomeniCheten ur

oelvanhghFrs(yno.'k-. Man !^5" ddriordrl eri L{yr_
kobyggei nfjården numerååröverf ödiBt,ochlagtror
miB ocksåvet. att lnfjårdensborna sjåvl. icke år s: vårst
pigea p; s.ken. Enligt plane. skulle lnijårde. bMas ut
och b ldå egetpåstor.t med komminisier, o.h sjå vt svara iör kyrkobyBget. e ler också skulle helå törsam ingen
ombesörja bysEet iiråCa.

För 5O år sedan
:

iNorrfjård€n toBs ibruksom
provisorisk kyrka fiirförsämll8en efteratt ha Eenomgått
en m ndre ombyBen.d.vad ma. tvingats ått göra år ut
rivni.g av den våBgsom skit de båda sam inBslokaler.a.
Dårieenöm har man f;tt ett kyrk.um som kån rymmä
Den Bam

! so.kensi!gån

Ja.-E.lk'Jan5.ha" Brånnström kommer.tt flytta till
iönk6pi.C. daga.na har h.n fått kart med en anstål
nlneiEdålandsstaden. "l.nschå som medverkat iPlF i
fotbo och ishockeyå!,t.ckades åvsektionsordförande
L.sse 0ävidsson och Uno Lundström sambänd med
ett m6te som P F styre sen höll iklubb okälen. lan-

s.n"

loe,åoes P teå5 kluoo\rdnddrsor etL Lå(k fot
de tjånsier han Sjort idrottsföreni.8en, dels som trånäre

'r

L

rllAre'^a r"o rnEFr;o'BelE!-4 5'on, P
teå, flckbild igtt! at Älvsby Rotåryklubb Böråvid säm
recd

m:ntråde. E. resa som hr L.rsso. be edsaeade med en
egenhåndlgttaeen färgiim, som omfåtiåde präktiskt tåBet! t ha. flckvåra med om under en månads vistese l
detstorä landet på a.dra sida. Ätlanten. Fördet i.tres
sa.ta töredråBet och filmvis.i.Een ta.kade presidenten

;.dsfiska Åke Eriksson.

För 25 år sedan
Domen föllänCående Piteå FF:s instå då match mot
_olbol . DeL b
r o"TF dcoiv
"v botpr oc" so_
förust. Men Plteå karade si8 undän uieslutnlnC och
.eollyLr l nE rr drvrv svens"!'orbol'fo bunders !åv'

F.Ce

llncskommitt6 ansåg.ii P teå ve.klicenförsökt Senom_
föra måtchen , iörkl.rårstig o olsson, L!leå, som sitter
med iTK. Nu sk! Piteå FFta nya tås idlv ll.

narbåttre i det frie.

- finns det ingen sekåtör i
En grupp elev€r i 8B på
vånsiåskolan i Osmo, sö
der om Siockholm, löIsöker bryia åv en segträdgien
son ska bli be. i deras mo-

Att held gubben ska €ra
3,60 meler lång har de reddmåttat ochmdtiplicerat

frm

utiJrån

lillfingr€t

en

decimeterlång sticka. Men
beDen, som de &agii ftam
ur den vidsträckiå skolgåJ
dens träddunge, spretår ån
så länge ]ånEi utanför ska

Nynåshamn5Naiurskol.harprakti5kmätemåtiku.dervi5ninB,höppmedbråk,esti<å
klårårlått€ntredjedelåvCårolinaKlnftspe15onbå3t.ilångdhopp.love,Tinå,leonora,
FOTO:CLÄUDIOsRESCIÄNI/TT
Milåel och Vikto15 påtursedån.
FAKTA 8{äturskolor
NåturskolortinBiett

Detbliren uddamåttelek

tjon för klassen. i)e siegd
och divjde!år, hoppa. ocb

90 talkommuner andet,

resonerr oåvbrutei ute i den
intensivd oktobe$olen.
- Min får in det låttare i

NäruEkolornåt.remot
skolklas5er o.rr tortbl dar
ärare utomhu5pedacocik.
i Nålurtkolorna törmedlår

huvudet nåJ mdg ö . Det
bode vala Dtelektioner of_
tde, säger ldr och Leonora.

fi.mföraftkunskaperom

VåxlinB

också nåluren som

Nåtuskoleläreen Roberi
Läitman-Mdsch ser också
tydliga vinster.
- Om enmånadmlnnsde

fortfd
i skala.

ellä,

serockså att eleverna får

aha-ulplevelser: Matema-

tiknnnspåriktigi, öveFllt.
Robert LåthnaD Masch
är peddgog

vjd Nynäshamns

uppmanar e vaårlea crace Bedell i eit brev ab_
rah!m Lincoln att skåffa skä88. Om hån Bö.det ovar
lii.a c,a.e ar -or c"" lrå s -å fra o oder dlr 'o r! oå
honom ip.e6identva et- Lincolnvann va et l.ovember
samma åroch !nlåde sedan skägg.

1962

kommer amer känen Joseoh Hellers roman
ae ut på svenskå. Romanen och dess ttel
sku e ge !pphovtillett helt nytt beBrepp ivårtspråkl
'Moment

e. plats

al a åmnen.

k'{oleftGlreå

(rr)

som har det sv,irt i skolm,
eller inie k:inner slg bekvn

na i

klassrumsundervis
ningen, ait de kan presie
rå mässor niir de får arbela i
en dnd miliö, säger 1,oltå
Crdegård
Det åDns både utländsk

Men klåssrunmet är ju inte
verkllgheten, säger Robert

och svensk loBknjng som
stödjer deras bild. Emili.
t ågersi.m, Linköpjngs univereitet, hd i sin dotiorsavhandling jåmföri inneochutegrupper ibiologiocb
matematik på högst.diet.
Dei visade sig åll de som
haft bioiogi ulomhus kom
ihåg mer ån in.egroppen.
Och utegruplen i mdtehåtil< kom ikapp den frår bör

Forskning

ian starkee innegruppen.
- F.lev€rna som hade håit
en uielektion i veckan tyck-

Natunkola som dels iar

emot klass€rpi tetnadag i
biologi,/ekologi, delsfortbit-

ddlårareiuteunde!visningi
olikaämen. Poängen dr ati
vilxiå miljö, vårvd teori med
det prdkiiska och sinnligä.

- Dei år fortfarande

en

djupt rotrdtradition åit hålld dll

udervisninginomhus.

tsåde hån odr rrtta Carlegård, lairdre och f örfattarc
till Att lärå in engelska ute,
år övertygade om åii regei
bmdeDuteundefr isning ger
fler elever chans dtibligod_

christiån,Arvid,EbbåochKajsabehöverkodåbe.en
till5in modellgubbe. Detår ihögsta Er.d.n pråktisk
måttelektion påvånst.skolan i ösBo.

te dit de koncentre.ade sig
bättre, art det blev roligare och lite lugnde. utemil'
jön tycks hr en åvstressande
efiekt, säger amjlir Fåger

Ann. Lend W.llttröm/tT

Robert Låttman-Masch lrån Nynä5hamn5 N.t!rskolå h.r
pr.ktisk matematikundervisninC, Hur då snett ovånlör?
lda o<h omår törsökerfå 5amhå bild på vår5itt rutsysted.

GRATTIS
tdn

79 krcnormod0

.ww.o teltidninsfr */fåm

lie

n0nser

5å hår annonserar du!
Underv njetten Gråttis pub ceras Cråt!låtioner. En
eratu åiion kostar t.ån 79 kroior/modul (text/bild).

under vinjetten vålkommen till vårlden publi.erås bil

der på nyå famijemedlemma.

1E60

i

Jag sei på unedomar

de hur man bygger

Alla sinnesintryck

stäker låråndet mycket mei
än ått båråsittamedenbok.
Jag

f ör undervisnine

Kosinad:iiå.1so krono/

M.ierialet läCCs in vi. iormulät på w.pitee-tidning'
er.seltåmireanrcnser, vålj anionsryp.
annonsen ska våra bokådvia Lokus senasttreärbets
daCårfbrlniörånd91.

-. i / \.-

#&,'p 4p',}ä:,

vilme. Wenerlund 5 år!
CRAII S vArden! basta V lmer
lom l\, er 5 år daq Cratts
k.mar frln normor orh morfar

cratris vilmer 5 årl
V vrl grdlu erav nerwen€r
Lrnd, Ber!n.set tu eå, !om blrr
daq luånqa lcttskramar
5
irån !amm€ morlar, farmo' o.h

t
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Matten lossnar ute i det fria
sloc KF oL/\,1 (TT)
Slåpp böckeme. låmna
klå$rummet och ta
med €leverna ut.
Lårare som anammåt
utepedagogik ser att

kunskaperna fåstnar
bättre i det fria.

finns {ieL ingen sekatdr?
En grupp clcvcr i 88 på
Vanslaskolan 1 Ösmo, siider
om Siockholm, tolsaker bry.
ta av cn scg lrådgren som
skä bllbon i deras modeu.
helagubben skavarä

^ll
långharde redan
näriai och mulripljccml

3,60 meter

utjirånlillfingret

Robert

är

L:rttmän-Masch

pedagog

vid

en

decimeterlångsticka Men
bencn, som de dragi! lran
ur den vidslräckta skolgår
dcns träddunse,spreiarän
så länge lånel utänidr
skalan2:1.

Både han och Lottå Cär
legard, lårarc och idrtalla.
re lill Au l.ird in enselska

zrs år arcrtygadc om

irliren udda nattelek
tion lijr klassen Do stcgår
och dividcrar, hoppar och
resonerar oavbruict ule i
dcn intensiva oktober
Man lär in de! lälLare
i huvudel när man gar Dct
bordc vara utclektioner
oitare, säger Ida och Leo
Nalurskoleläraren Robet
Lätiman Masch ser också

Om en manad ninns

de lo(larande hur nän
bysseriskälå Allasinnes.

inrryck starker

lärander
mycket mer än att båra sit.
ta mcd en bok. Jas ser ock

aL1

rcgclbunden uLeunde.vis
ning gcr flcr elever cbans
Jag ser på ungdomar
son har det svårl iskolan.
eller inte känne. sig bck

våna i

klassrunsundeF
visningen, att dc kan pre.
stcra massor när de tår
arbeLa i en annån milja,
sager Lotta carlegård.

DokumenteEd effekt
Dct nnns bäde ulländsk
och svensk lorshning som

Iinilia

liägeNtam. Linköpings

Det

ail elevernalåraha

som

dcls 1år emot klasser på
lemadasd, dels lortbildår
hrare i uleundewisnin&
Der är lo.tla.andc cn
djupt rotåd trådition all

stödlcr dcras bild.

Tydligavinsiet

sa

Ny!äs

hamns Nåturskola

hålla all undervisning
inomhus. Mcn klass.um
me! år ju inte verklis

,*trr* |

trårn

levelse.r Malematik nnns

uni

versircr, bar i sin doklors.
avhandling jämlijrt inne
och utcgrupper i biologi

och matemalik på

hag

Lår sig bättre. Utomhuspeda8osen Robert Lättman Masch från Nynäshåmns Naturskola har praktsk maiematikundervis'
nins. Hurdåsnettovanfor?lda ochOmarfö.sökertåsamma b ldpåvärsittrltsystem.

stadier. Dct visåde sig alL
de som hat bntosi ulom
hus kom ihAg mcr ån inne.
gruppen. och ulegruppen
i natcmatik kom ikapp
dcn irån början starkar€
Elcv€rna som hade hafi
en ureleklion i vcckan
tyckt€ ati dc koncenlrera'
de sig båttrc, att dcr blev
roligare och lile lugnare.
Ulemiljön lycks ha cn
avstressande ellekr, säger

UPP

Kontakta oss för kalkyl

0455-33 47 44

aturskolol

Utomhuspedagogik
Utomh!sDedasosik byseer på våxelverkån mell.n
tertbaserat lårande och

.

everna äromväxlande i
kiassrummetoch oLika ute

åft uie!ndervisning ökär
elevernis motLvation kreå
t vitet och sama.betsfö.mä
ga och atr studieresultaten

.

E

.

Utemiljön kan vara inaturen med ocksä istadsmiljö.

beroendepåvadsomlälsrt.
Änna lena Wåltstlöm

Utevistelsen inneb-r mer
fysisk aktivitet, vilket har
positiv eff ekt på hålsån.
. Fo6kninc pekårocksä på

.

Exempelvis v sadeen

studieav40amerikanskå
skolor (Libeman & Hoody)
på f0rbattrade res!ltat i läe
n ng, sdvninE, matematik,

.

FormedLårframföra t
kunsGper om raturoch

naturkunskåp och samhälls
naturen som en plats fOr
Köllot : Notionellt ce ntt

un

underyisningialiaämnen
Rallo: NotLBkole.

för utonhuspedogagik.
Li nköpi ngs un i ve5ite t (Ir )

föreningen O

r)

Ballingslöv"
Mldtulp"n.t
100 lökår vild

lJgcr
Lågd doirände
och sp.idu sig

'

,F

q?

98:-

Svenskd öpplen +rån Kivik. Storo fido cyklqmen.

töpp.rid..vtrd

rorsLörd

:l'.[u":','.t:l:r

ro,r...r.,o," ll

.

$gtrHnce
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UTEPEDAGOGIK

' LAMNA

KLASSRUMMTI

PATIENTNÄMNDEN

Fls klagnr
på våden
ÄlendEnåtlllP.tlertnåmnden Jortsåttelått
ökå. Det håi blrnd ånnåt
letttlllatt€n del rutin€r

s€ttsaiver.

Äirtal ärenden
i

Pätiertnämndonr

låndstingot
Kronoberg
r 2012 601

l20ll
Till och med den sista r2010
au8lsti i år har PatientnåmndeD på randstinSet
(ronoberS reSistrerat 44r
åienden- Det år en öknin8

med tolv procent jämfört

ned samma tid i fjol.
-Det år en ökning som
påsått i llera år, berättar
handläg8are carina Fjss-

558
519

atdn, BUP, har emellertid
siunkit fråD 21 till sex. En
inte alldör djärv gissnint
är att det hånter samman
med att klinik€n efter ett

väldigt turbulent

2or2,

med intemå stndiSheter
nu fått en ny organisåtion

vik. och den sk€r över hela
Jå, !a ser nog eff€kten
av det, säEer carina Riss
Hon tror

stGlEltu6T

Nyiåshamff Nåturskola h.rpdkrisk matemårikund€wisninS: upp8lft€n åratt staFa !i skål.nli8$ibbe utitrån ett
chnctian, Arvid,.,ohån o(h Ebbatrån tLsr 8b, lbnståslolån
derimet€.|ånEtlilLfinrcr.DerbUrenstitltorkopp,konttår€I
iösmo.

!ik*emå,lånn.

klrlsrummatod

tå m€d

elovemå ut. Lfuån

lon

ällärnnrt utep€ahtlogik
s€l

ir

rtt kurulålenla{as+
]rålire I detfiiå.

-"ix?'11",'.",'ilfi:t

",",
*åLl"ålil''-,.1"ä",ilT;.

i

rD trupp ele!€r 88
på vanstaskolan
Ösmo,
sijder om stockholm, {ör'
sitker b4ta av €n set träd

i

Sren som skå bli ben i deras

nodelgubbe.
Aft hela $bben ska varå
3,60 meter lårlt hd de Fdm

måttat och multipliceråt
Iiåm utifrån lilliryret - en

decimetolhs

sticka. Men
benen, som de diågit fram
vidmäcktå
skolSår'
ur den
dens träddun8e, spretar ijn
så }irye låIEt utaiför ska

Detblir€nuddå mattelek

tion för klassen. De steEar
och divid€rår, hoppar och
resonerar oarörutet ute i

ta med enbok. Ja8 ser också

el*ma får åha-upple
velser: Måtematik filu på
att

riktitt,('oållt.

Robfft !åttman Msch

år

pedagog

vid

N).näs'

hamns Naturskola som
dels tar emot ldäss€r på

temadaSar i biolo8i/€kologi, dels fortbjldår lårare
i uteunderisning i olikå
:imneD. PoänEen år åft våx
la miliö,varvå teori med det
Fattiskå och sinrniga.
-Det år fortfarande en

oår€mot har aDtalet ären-

den ökat kraftiSt inom
oitopedin, kviDnoklini'

när mån g-ö-r.

Det borde vm utelektion€r
oftäre, sii8o Idå och leono

AntaletäreDdensomrö:

Exempelvisvisädeen etudie av 40 ameikå.skaskolor (Libe.
mån& f oody) påtdrbAtrad€ resultaii läsnln8 skrivning, matematik. naiurkunskaD o.h samhallskunskap.
Kåuoi Nationellt centrumförutomhuspedaSoeik Linköpings

h

-JaBserpåurydomem

iDte

det svåft i skolan, elo
ktner sit bekv:irDå i

inomhus. Men ldåssmm
met år iu inte verkliEheten, siiSer Robert råtEnan

n?ir de Iår årbeta i eD

på hö8stadiet. Det visade
sig åft de som haft bioioEi utomhus kom i1l4 mer
än inneSruppeD. och utegnppen i matematik kom
ikåpp den ftån början star-

Eler€ru som hade haft
utelelaion i vedm tyckt€ att de koncefterade sit
kittre, att det blev rc1EN
och lite lu6nåre. utemiljön
en

Det finns båd€ utländsk

ut€undeNisnina Ber fler

biologi och måt€matik

ålr]m

miljö,sä8er totta carleSård-

stödjer deras bild. xmilia r:i6erstam, Linköpin$
univeEitet, har i sin dok

torsavhandllng jämfön
inne och utegrupper i

tyck hå en

ai€Eessande

effek! s:iger Emilia

sOSTRÖ3ERG

Utbytesstudent
anmälef diskfimineling
IED

utbytesstudent
ånmål€r Linn6univ€rsitetet för diskrimin€ring.
Enligt anmälan har inte
studenten, som blaDd

ånnat har iDlärnings-

svårigheter, fått tillräcklig hjälp för att klåra ten-

torna. När studenten

återäDt till hemlandet
och fick vetå att hon inte

tlårår lnrsen

försökte

hoD för8äves få tillstå

ld6sru6unds'/isningerr
ått de lån prest{a rnassor

8&h hdodr roftå cdle8år4
liiraE och lörfattare t'11 Aft
låIa in eDgelska ute,:ir itert%ade om att reSelbund€n

och ungdomspsyki

LHu' ITLannIHOSSVÅREHEIER

Fo6kning pekar o.kå på att uteudervisnif g ökar el€wnds
morivario- kFdr'erFl o.l'samä.beislo -å8aorl-drLsIUdE e

och srensk forskninS som

Mar får in det lättare

dandet av sociala nedier vilket iett till en del
anmälnintår samtidiSt
har en del kriminalvårds
patientei fllttats till ordi.
nali e avdelninSar vilket
inneburit en de1 problem.

bam

r

djupt mtad tradition att

hålla all undedsnins

- Det handlar blaDd
annat om påtientinfor

och hanterinSen av prov-

Dåvadsom larsui Utevistelsen innebårmerfysiskaktivitet,vil
ket har posiliveffekt påhälsan.

Sodk?rn'

På rättspsyk har man
en del skirpta re8lertill exempel föi anvån

infört

ninEar och operationer

ru,ohhuspedåEoairbrs'p,t"_yit:l:::l!"jti:li_"ll

duns att bii

ken och psykiatdcent

till ått

mationen inför unde$ök-

#

elever

vik.

mer känd i verksamheten.
Det finns en ölad med-

Fl€ra ärenden har lett
vissa rutiner nu

de fordarande hur mdn 'dlLdraideoc'årrel'6Ld-pplevelse'.Eleveräatomvd\ldrde
kLassrummet och i olika utemiliö€L
bwter i skåla. Alla sinnes
intryck stårkei lärandet r Utemiljönkai varainaturenrnen också istadsmiLjd,beroef de
mycket mer ;in att bara sit

FiNls det inSen sekatö

i huwdet

av för-

vetenhet hos påtienter

Mattenlossnar
ute i detfria
SlälF

ått en del

klarinten kan vara ått
Patientnåmnden blivit

Fäger

ÄNNÄ LENA WÄLLSIRÖM

en omtenta, om

ursprungstentån, får stu
denteD tenta om. EnliSt
anmälan valde snrdenten
LinDeunive$itetet enbårt
för dess utby$da stöd till
studenter med tunktionsnedsättnin8. Den advokåt
som skrivit anmälån är
föwånad över att Linne
universitet, sam så s€nt
som i höst ananSerade
en stor europeisk dyslex

ikonferens, inte kuDnat

möi

liEt muntliSt. Men föEt

i

NILDÄFRANKKI

mais 2014, ett å! efter

hiLda.fBnkki@sfrPse

LARM

Villainbrott iBraås
I h vila

i Braås utiattes

för ett inbrott

i måndats

kväll. En gärniDgsman

rtterdörren. Polisen fick
ett larm om inbiottet
stnx före klockån åtta på

iiur mycket som

eller fleIå hade brutit sit in
i villan genom ett källar

kvällen.

fönster saker hade stulits
och man håde sedån tagit
sis ut fiån huset genom

oklart. sent på måndaF
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försvann fiån villan är
kvätlen genomfördes

en

bDttsplåtsundersökninB-

-!",

