
SKEPPLANDA. Äldre 
elever är duktiga på att 
undervisa yngre. 

Det vet man på Aro-
seniusskolan som under 
några dagar varje vår 
flyttar fysik- och bio-
logiundervisningen till 
Fors i Skepplanda. 

Eleverna i nian lär 
sjuorna om fallhöjd, 
brobyggen, djurliv och 
mycket annat.

– Man lär sig bättre genom att 
göra praktiska saker. Kunska-
pen sitter inte om man bara 
läser det i böcker, säger Rune 
Johansson som har varit med 
sedan temadagarna startade i 
början av 80-talet. 

Under tre dagar i förra 
veckan arrangerade Aroseni-
usskolan i Älvängen under-
visning i fysik och biologi vid 
forsen i Skepplanda. Precis 
som tidigare år ansvarade de 
äldre eleverna för stationer 
där man lärde ut olika feno-
men inom ämnena. 

– Det här är en pedago-
gisk idé från 1800-talet där 
eleverna får lära andra elever. 
När man lär ut något själv så 
märker man om man kan det 
eller inte, säger Rune Johans-
son. 

Trots att Rune Johans-
son är pensionerad från sitt 
arbete som fysiklärare åter-
vänder han varje år för att 
hålla i Tema Fors.

– Det här är de vackras-
te lektionssalarna i världen, 
säger han som inledning på 
dagen.

Vid vattnet
Området kring forsen är ex-
emplariskt för undervisning 
då man kan använda vattnet 
som exempel på en rad olika 
fysikproblem.

Vid stationen Vattenhjulet 
får eleverna tillverka ett hjul 
som snurrar med hjälp av vatt-
nets kraft. Här kan man dra 
paralleller till lokalhistorian 
med alla kvarnar som funnits 
i Skepplandas omnejd.

– Eleverna kommer själva 
på saker genom denna un-
dervisning, säger Rune Jo-
hansson. Igår hade jag en kille 
här som kom på att om man 
sätter ett märke på vatten-
hjulet kan man se hur många 
varv det snurrar på en viss tid, 
och därmed kan man räkna ut 
vattnets fart.

Fanny Kööler är en av 
niorna som ansvarar för statio-
nen Broar, som ligger alldeles 
vid Vadbackabrons valv. Hon 
kan de olika brokonstruktio-
nerna utan och innan.

– Om jag märker att sju-
orna tycker att det är trå-
kigt ställer jag en fråga, om 
de inte kan svara så skäms de 

och börjar lyssna, säger hon. 
Eller så får de börja göra något 
praktiskt.

På stationen får eleverna 
bygga en liten bro av klossar 
och även ta sig över vattnet 
med hjälp av rep som spänts 
upp mellan två träd.

Lite längre upp i forsen lär 
sig en grupp sjuor hur man 
beräknar vattnets fart och 
uppe i skogen får de varva ned 
genom att skriva dikter. 

– Naturen ger mig glädje, 
och kanske har jag äntligen 
funnit frid, skriver Sofia Da-
nielsson när hennes grupp 
sitter och blickar ut över det 
lugnare vattnet vid dammen.

Lärorik metod
Efter att ha arrangerat te-
madagarna i 25 år har lärar-
na på skolan lärt sig att me-
toden, där elever undervisar 
elever, har stora möjlighe-
ter. Efter dagarna kan exem-
pelvis lärarna ta upp praktis-
ka begrepp som var svåra att 
förstå innan eleverna upp-
levt det själva. Att niorna får 
känna på hur det är att arbeta 
pedagogiskt kan stärka lära-
rens roll och även samarbetet 
mellan lärare och elev.

– Istället för tråkiga stu-
diedagar borde lärarna gå ut 
och undersöka sådana här 

platser, säger Rune Johans-
son. Sådana här smultron-
ställen går att hitta överallt, 
avslutar han och skyndar iväg 

för att ta hand om besökarna 
från tyska vänorten Kaufung-
en, som kommit för att inspi-
reras av Aroseniusskolan. 
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Klappstol 
(ord. 99:-)

Gäller t.o.m. onsdag 30/5 2007
med reservation för slutförsäljning. 
 

Gäller på ordinarie priser, kan ej kombineras med andra 
erbjudanden. Gäller ej vid köp av beställningsvaror, Kirsch- 

sortiment eller presentkort. Gäller t.o.m. söndag 24/6 2007.

Begränsat antal! 

12900:-
Ord. pris18900:-

Handöl 25

KAMPANJ T.O.M. 30 JUNI

16900:-
Ord. pris 19900:-

Handöl 10T

SOMMARVÄRME!SOMMARVÄRME!

FLER KAMPANJKAMINER I BUTIKEN!

Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00 • Lunnavägen 6, Alafors 
e-post: lars@sturesspisar.se

STURES SPISAR AB

Demoex. avDemoex. av 

flera spisarflera spisar

till bra priser!till bra priser!

Välkomna in till lågprisaffären i Kungälv
Lingonv 5, Kungälv. 300 m ovanför lasarettet • Tel 0303-595 24

Dags att fi xa husvagn och båten!
Vi har det mesta.

120:-/m

Skumgummi
Kapellväv
Markisväv

Stor sortering 
på möbeltyger
Marinmönstrade
bomullstyger
Nytt parti halvlinne 1:a & 2:a sortering 35:-/m

210:-/m

120:-/m

60:-/m

Fortsatt lågt pris på hel linne
c:a 30 färger 80:-/m

Teres Winstedt ser till att allt stämmer när hon ska lära de 
yngre eleverna om paraboler och ljus. Rune Johansson, idag 
pensionär men tidigare en av grundarna till temadagarna runt 
Fors, assisterar.

Sjundeklassaren Mattias Johansson kämpar sig över forsen i Skepplanda. – Ramlar du i blir 
du först idag, ropar de äldre eleverna som precis undervisat Mattias och hans klasskamrater i 
brobyggnadstekniker. 

Vad gömmer sig i forsen i 
Skepplanda? Det fick sjuorna 
på Aroseniusskolan undersö-
ka under Tema Fors.

I GUMMISTÖVLAR
Åsa Wall

asa@alekuriren.se

Elever sköter undervisningen ute i det fria

fotograf

Allan Karlsson
redaktionen@alekuriren.se


