
 

 

 

 

Id: L104203-47, speltid: 4 min - radio 

Hur kan lärare använda forskning om pulsträningens påverkan på 

inlärning och koncentrationsförmåga hos elever? Det vet Anders 

Hansen, överläkare i psykiatri och författare till boken Hjärnstark. 

Regelbunden träning har nämligen visat sig vara den bästa 

hjärngympan som finns, bättre än sudoku, korsord och alla 

tänkbara kosttillskott tillsammans. Men endast 4 minuters rörelse 

kan räcka för påtaglig effekt. Skolor som drar ner på idrott och inte 

har skolgårdar där eleverna kan röra på sig ger han inte mycket för. 

Id: U103729-04, speltid: 28 min – tv 

Har rummet betydelse för skolidrottens innehåll? Är 

gymnastiksalen, det rektangulära rummet med ribbstolar och 

basketkorgar, anpassad efter kursplanens innehåll och mål? Vi 

träffar Ninni Kysela, idrottslärare på Bromma enskilda skola i 

Stockholm, som varvar fantasifulla och spännande uppdrag med 

kamratövningar och roliga lekar i undervisningen. Genom sitt 

arbetssätt stärker hon klassens sammanhållning och elevernas 

känsla av tillhörighet. 
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Id: U104026-01, speltid: 59 min – tv 

Vi följer en åttondeklass och deras lärare när de under en termin 

prövar nya didaktiska metoder baserade på professor Dylan 

Williams forskning. Kan de lyckas få eleverna mer engagerade i 

skolarbetet? Dylan beslutar att klassen ska sluta med 

handuppräckning. Istället ska andra metoder användas, som att 

läraren slumpmässigt, genom att plocka namn ut en burk, ska välja 

vilken elev som frågan ska riktas till. Det är inte så lätt att anpassa 

sig till de nya metoderna och plötsligt visare det sig att en elev 

plockat bort sitt namn ur burken. Lärarna blir ytterst förvånade när 

det står klart vem som gjort det. 

Id: L103257-13, speltid: 29 min - radio 

De yngsta barnen vid Sagaskolan i Märsta dansar matematik en 

gång i veckan. Dansläraren Maria Edin och matematikläraren 

Sussie Nybacka driver dansmatteprojektet. En gång i veckan får 

alla elever från förskoleklass till årkurs 3 dansa matematik. Maria 

Edin och Sussie Nybacka ser dansen som en möjlighet att lära med 

flera sinnen. 

Id: L104909-04, speltid: 15 min – radio 

Psykologen Bo Hejlskov Elvén och logopeden Ulrika Aspeflo 

svarar på lyssnarnas frågor om neuropsykiatriska diagnoser. En 

speciallärare undrar hur hon kan inreda klassrummet för att passa 

barn med NPF? Finns det några enkla knep? 

Id: U104617-01, speltid: 19 min - tv 

Susanne Wolmesjö är filosofie magister i pedagogik vid Bosön 

idrottsfolkhögskola. Hon föreläser om kopplingarna mellan 

motion, hälsa och lärande. Forskning visar att barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en särskilt utsatt grupp 

när det gäller ohälsa. Bland personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar har fysisk aktivitet stor betydelse för hälsa 

och skolprestationer. Inspelat den 12 februari 2015 på Karlstads 

universitet. Arrangör: Karlstads universitet. 
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Id: UR180359, speltid: 46 min - tv 

Fysisk aktivitet kan ge bättre inlärningsförmåga. Igor Ardoris, 

pedagog och idrottslärare, berättar hur fysiska aktiviteter kan hälpa 

barn att hantera ilska, rädsla och negativa tankar. Vidare talar han 

om hur man kan integrera de fysiska och mentala övningarna under 

det dagliga arbetet. Inspelat 6 november 2013 i Celciussalen på 

Ingenjörshuset i Stockholm. Arrangör: Gothia 

fortbildning. (Observera att du måste lägga till filtret UR Samtiden 

för att programmet ska bli synligt på sli.se/medioteket.) 

Id: UR191456, speltid: 21 min - tv 

Lars-Åke Bäckman, undervisningsråd från Skolverket, berättar om 

gårdsmiljön som resurs för ändamålsenlig verksamhet och ökad 

måluppfyllelse i skola, förskola och fritidshem. Inspelat i 

Allaktivitetshuset, Sundbyberg, den 3 juni 2015. Arrangör: 

Boverket och Movium. (Observera att du måste lägga till filtret UR 

Samtiden för att programmet ska bli synligt på sli.se/medioteket.) 

Id: UR176485, speltid: 43 min - tv 

Vi borde lägga ner lika mycket tid på att planera en attraktiv 

skolmiljö som vi gör när vi planerar ett bostadsområde. Så ser det 

dock inte ut idag, menar landskapsarkitekten Anna Lenninger som 

här ger flera pedagogiska exempel på inspirerande och fantasifulla 

miljöer. Hon undrar också över vilken uppväxt vi ger våra barn när 

skolans utemiljö, som skulle kunna vara både kreativ och 

utvecklande, mest består av platta och kala asfaltsytor? Inspelat på 

mässan Nordiska trädgårdar i april 2013. Arrangör: 

Fritidsodlingens riksorganisation. (Observera att du måste lägga till 

filtret UR Samtiden för att programmet ska bli synligt på 

sli.se/medioteket.) 

 

Id: UR176464, speltid: 37 min 

Att utnyttja utomhusmiljön som klassrum är inget nytt. 

Skolträdgårdar fanns redan på 1700-talet, berättar 

utomhuspedagogen Torsten Kellander. Om fördelarna med att 

undervisa utomhus. Barn behöver naturmiljöer där de kan hoppa 

och leka och fantasin kan få utlopp. För det är i fantasin som  
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barnen utvecklas. Inspelat på mässan Nordiska trädgårdar i april 

2013. Arrangör: Fritidsodlingens riksorganisation. (Observera att 

du måste lägga till filtret UR Samtiden för att programmet ska bli 

synligt på sli.se/medioteket.) 

Id: UR176484, speltid: 52 min 

Hur går det att praktiskt genomföra utomhuspedagogik för elever 

på mellan- och högstadiet? Här berättar tre representanter från 

Broholmsskolan i Lidköping om sin verksamhet. De vill att den 

gröna skolmiljön, dit också skogen hör, ska fungera som klassrum. 

Med noggrann planering har vi lyckats schemalägga uteaktivitet i 

de flesta ämnen för alla stadier i vår skola, berättar skolans rektor, 

Marie Pilfalk. Inspelat på mässan Nordiska trädgårdar i april 2013. 

Arrangör: Fritidsodlingens riksorganisation. (Observera att du 

måste lägga till filtret UR Samtiden för att programmet ska bli 

synligt på sli.se/medioteket.) 

Id: UR195110, speltid: 53 min 

Matteläraren Dave Sladkey från Chicagoskolan Naperville Central 

High ger konkreta och handfasta tips på hur lärare kan få in 

rörelser i undervisningen för att öka elevernas inlärningskapacitet. 

Sladkey uppmuntrar lärare att tänka bortanför ordning och reda 

och istället välkomna rörelse i klassrummet för bästa möjliga 

inlärning. Inspelat den 23 mars 2016 på Karolinska institutet, 

Stockholm. Arrangör: Teamkoncept. (Observera att du måste lägga 

till filtret UR Samtiden för att programmet ska bli synligt på 

sli.se/medioteket.) 
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