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NÖDINGE. Matte, 
svenska och konst på 
samma gång.

Undervisningen 
i klass 2 Rosa på 
Nödingeskolan spän-
ner över många olika 
ämnen.

– Att integrera de 
teoretiska ämnena med 
de konstnärliga gör att 
de båda delarna befruk-
tar varandra, förklarar 
Kristina Hellström.

Klasslärare Kristina Hell-
ström och konstpedagog 
Anki Knuts har ansökt och 
fått pengar från innovations-
potten för att kunna vidare-
utveckla sitt samarbete.

– Vi har haft möjlighet 
att få samarbeta kring ämnet 
bild och drama under fem 
år. Vi jobbar med estetiska 
lärprocesser och arbetar 
med barnens olika förmå-
gor och utefter varje individ. 
Det innebär ett mer varie-
rat arbetssätt. Vi integre-
rar ämnen som EQ, socialt 
samspel, matematik, svenska, 
muntlig framställning, 
drama och musik, säger Anki 
Knuts och fortsätter:

– Barn är olika och lär 
på olika sätt. Här kan de 

använda fantasi, lust, nyfi-
kenhet och alla sinnen utef-
ter sina egna behov.

När lokaltidningen hälsar 
på i klassrummet på Nöding-
eskolan pratar eleverna om 
öppna och slutna bokstäver.

– Samtidigt som vi tecknar 
väver vi in svenska och mate-
matik utan att barnen egent-
ligen reflekterar över det. Vi 
räknar bokstäver, pratar om 
fler och färre, och barnen får 
mäta olika saker som skapas. 
Med linjalens hjälp lyfter vi 
fram begrepp som centime-
ter och meter, säger Kristina 
Hellström.

Ur boken Eureka hämtas 
en hel del övningar, konstens 

väg till matematiken och 
tvärtom.

– Övningarna är utfor-
made så att barnen ska lyckas. 
Vi tycker att det är viktigt att 
alla känner att de kan och att 
man i möjligaste mån känner 
att man lyckas med det man 
gör. Vår erfarenhet är att 
med detta arbetssätt så ökar 
möjligheterna för barn med 
särskilda behov att lyckas. 
Detta skapar i sin tur bättre 
självkänsla och självförtro-
endet ökar hos barnen, säger 
Anki Knuts.

– På ett lekfullt sätt vill vi 
också träna muntlig fram-
ställning och få barnen att 
agera i olika övningar, genom 

drama och musik.
Ni verkar ha väldigt kul i 

klassrummet?
– Det är viktigt att ge och 

ta, bjuda på sig själv och våga 
göra bort sig. Jag och Anki 
tycker det är roligt att se 
saker växa fram under arbe-
tets gång, göra barnen del-
aktiga, se varandras olikheter 
och förmågor som styrkor, 
avslutar Kristina Hellström.

En blandning av olika ämnen
– Konsten bidrar till ett lustfyllt lärande

PÅ NÖDINGESKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Klassföreståndare Kristina Hellström tillsammans med El-
medin Salihovic.

Konstpedagog Anki Knuts undervisar Frida Eriksson och 
Anton Ekman Illic.

Konst är kul tycker Ajin Talat och Noor Saleh.

BOHUS. Simon Ebs-
worth älskar graffiti.

Hans konstform 
uppskattades också 
av juryn för den lokala 
UKM-festivalen.

I juni åker Simon till 
Sundsvall för att repre-
sentera Ale på riksfina-
len i kategorin konst.

”The original process” är 
namnet på den tågmodell 
som Simon Ebsworth, klass 
8B på Bohusskolan, har 
skapat och sedan målat på ett 
graffitiliknande sätt. 

– Tåget är av plast och 
bakgrunden av trä. Sedan har 
jag använt hönsnät i förgrun-
den, berättar Simon.

Graffiti har länge fasci-
nerat Simon, som till och 
med har fått sin lärare Marie 
Torvad att lyfta fram det i 
undervisningen.

– Simon är så duktig och 
vi är jättestolta över hans 
prestation. Han lyfter graffiti 
till den fina konstart som det 
faktiskt är, berömmer Marie.

I Sverige är annars graffiti 
mest förknippad med negativ 
publicitet och något som ofta 
väcker starka reaktioner hos 
allmänheten.

– Vi har exempelvis ing-
enstans att vara i Göteborg. 
Graffiti är klassat som ska-
degörelse, säger Michael 
Goldbach, som leder graf-
fitikurser på Mötesplats 
Ungdom där Simon Ebs-

worth brukar medverka.
– Annat är det i Berlin. 

Där uppskattas graffiti av 
invånarna och man tycker 
det är något positivt, säger 
Michael.

Simon Ebsworth har sin 
uppfattning klar.

– Graffiti är snyggt och 
den skiljer sig från vanlig 
konst.

UKM:s riksfinal äger rum 
i Sundsvall 19-21 juni och då 
står Ales hopp till Bohussko-
lans unge graffitimålare.

– Det ska bli skoj. Jag har 
det jag har, så får vi se hur 
långt det räcker. Jag tänker 
inte så mycket på hur det ska 
gå, avslutar Simon Ebsworth.

JONAS ANDERSSON

Graffitimålande konstnär från Bohusskolan
– Simon Ebsworth vidare till UKM:s riksfinal

Simon Ebsworth, klass 8B på Bohusskolan, har kvalificerat sig till UKM:s riksfinal i Sunds-
vall som avgörs 19-21 juni. 

I dagens V4-omgång på 
Boden blev det hög utdel-
ning på fyra rätt. En kupong 
inlämnad hos Godislagret 
i Nol gav hela 129 288 
kronor. Kupongen, som 
kostade 480 kronor, var 
en av de 15,33 system som 
lyckades pricka in fyra rätt. 

Kupongen innehöll en rad 
med fyra rätt. 

Den högsta utdelning-
en i ATG:s historia är en 
vinst på 67 312 633 kronor, 
som delades ut 27 februa-
ri 2010, då V75 kördes på 
Axevalla. 

❐❐❐

Storvinst till Nol vann 
129 288 kronor på V4
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