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Avspeglar känslor  |  En ny teori kallad Fyrarummaren uppmuntrar elever att visa känslor, prata om dem och visa empati. Några som tagit till sig teorin i arbetet är Vasaskolans
lärare Ulla Janssen (initiativtagare), Astrid Bergfors, Anna Schalén (fritidspedagog) och Fiffi Mellström. FOTO: RUBEN FRANSHOLM

Knappen säger mer än tusen ord

Äv
NGNÄS  |  Hur känner
ig? Ledsen eller glad?
n magnetknapp och
ra den på en gubbe så
i prata om det!
 lärare på Vasaskolan
tar med elevernas
lor utifrån teorin 
ummaren.

det ger resultat, intygar
are och fritidspedagoger

Strengnäs Tidning träffa-
nder gårdagens studie-

r ett tag sedan föreslog
nför klassen att ta bort
arna från tavlan och pra-
 känslor ändå, berättar

en Ulla Janssen som ar-
 med modellen i två år.

Men se, det gick inte.
– Då hotade en av eleverna

med att om jag tog bort gub-
barna skulle han demonstre-
ra med plakat här utanför.

Framgångsrik metod
Ulla Janssen är initiativtagare
till Fyrarummaren som ur-
sprungligen utvecklats av
hennes make, psykolog Claes
Janssen. Teorin används fram-
gångsrikt bland vuxna. Idén
att använda den som modell
även på barn kom hon på i
samband med att hon läste
specialpedagogik vid Uppsala
universitet. 

Fyrarummaren kunde få ele-
verna att utveckla sin känslo-
mässiga förmåga men också

lära sig att lyssna på andra
och visa empati, tänkte hon.
Dessutom:

– Hur man mår och hur man
tar till sig kunskaper hänger
ihop med varandra.

Teorin går ut på att eleverna
i en klass utvecklar fyra gub-
bar som fästes på vita tavlan.
Varje figur har en egen ut-
trycksfull min och ett speci-
fikt namn, till exempel Gla-
der, Full i sjutton, Vill inte
och Butter. Gubbarna har oli-
ka tillstånd – Vill inte kan i
grunden känna sig både utan-
för och sjuk, utifrån barnens
egna upplevelser.

Eleverna förses sedan med
var sin magnetknapp som de
när som helst under dagen

kan placera fritt bland gub-
barna. När humöret skiftar
byter magneten plats och den
elev som flyttat knappen får
berätta om orsaken. För sin
lärare, inför hela klassen eller
kanske inte alls.

– Vissa saker kan man vilja
behålla för sig själv och det
får man respektera, tycker Ul-
la Janssen.

Väckarklocka för hänsyn
I sådana lägen fungerar pla-
ceringen som en väckar-
klocka för klasskamraterna
att visa hänsyn.

Fyrarummaren ger tydliga
effekter, berättar fritidspeda-
gog Anna Schalén:

– De barn som jobbar med

gubbarna i sina klassrum är
lugnare när de kommer till
mig. De har löst allting redan
tidigare på dagen.

Empatimodellen är under
växande på Vasaskolan. Hit-
tills har ett tiotal lärare
anammat teorin.

Funderingar finns redan nu
på om det är möjligt att över-
sätta gubbarna till en modell
som passar även äldre elever.

SUSANNE REDEBO
susanne.redebo@ekuriren.se
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en helgon har köttsliga lustar
kväll om kärlek
  föräldraskap
LARHOLMEN |  Hur får
 för våra barn? Den frågan
ker psykologen och för-
ren Alf B Svensson på
ag ge svar på vid en

väll i Stallarholmens för-
ngshem.
B Svensson, som själv är
rnspappa och bosatt i
storp, kommer till Stallar-
en för att tala under ru-
n Våga Vara Förälder.
er kvällen ska han ge sva-
å frågor om hur barn får
självförtroende, hur de
s i skolan och hur man
förälder sätter gränsen.
en det viktigaste är att
 kärleken levande när
har fått barn, påpekar Alf
nsson.

NGNÄS |  I söndags del-
7 vuxna och 9 barn i Kor-
tipspromenad. 14 stycken
2 rätt: Sigge Wallin, S-O

son, Else-May Werling,
 Werling, Britt-Marie
lund, Göran Svärd, Kent
olt, Pelle Lantz, Göte An-
on, Helga Ström, Sigurd
berg, Solveig Söderberg,
ild Nilsson och Ann Jans-

avinnare blev Mona Jo-
on. Barnvinnare blev Al-
edengren.
adersbingo fick Ella He-
ren, Pelle Lantz, Britt
son, Sigge Wallin, Urban
felt, Lars Jansson, Kurt
ll, Siv Madell.
adersbingo hade Annika
n, Edit Alm, Eivor Söder-

 Barbro Klintberg, Nils
 och Solveig Lidholm.

T-NTO har 
t årsmöte
LARHOLMEN |  Sträng-
etsen av IOGT-NTO ge-
örde sitt årsmöte i fören-
 Vårsols lokaler i Stallar-
en. 
verksamhetsberättelsen

gick att kretsen genom-
en omfattande verksam-
nder 2003. Bland annat

m en skrivelse till kom-
n där kretsen begärt att
unen i sin upphandling

rdonstjänster och fordon
räva alkolås.
årets beslutades att fira
rg 30 april i Strängnäsför-
ens sommarhem och ha
pptaktsmöte på samma
 i september. Styrelsen
ppdraget att följa upp det
en antagna kommunala
olpolitiska programmet

att återuppta kontakten
de politiska partierna

nleddes den här valperio-
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PRISET!
ÖN  |  Heliga Birgitta var så mycket mer
undare till ett kloster. Hon var politiker
ttabarnsmor också och om hennes liv
lade den föreställning som i söndags
es i Ytterselö kyrka.
tällningen ”Birgitta, 8-barnmor, politiker
elgon” visades drygt 100 gånger under för-
t då 700-årsjubiléet av Den Heliga Birgittas

se pågick. I helgen var det Ytterselös tur.
despelaren Margaretha Byström, känd från
 annat teveserien Rederiet, stod i blick-
t inför en fullsatt kyrka. I moderna lin-
der och med axelremsväska som enda at-
t gav hon liv åt ett helgon som känns lika
ll i dag som under medeltiden.

matikern Agneta Pleijel har i texten för-
beskriva några avgörande händelser i hel-
ts liv. Birgitta får uppenbarelser, drabbas
nda inför köttets lustar och reser till Rom
tt få tillstånd av påven att bygga Vadstena
er.
garetha Byström gestaltade Birgitta på ett
et fängslande sätt. Att vårt lands enda hel-
ar mångfacetterad och driftig går inte att
ste på.
anisten Mattias Wager angav tonen vid or-
 De rungande applåder som mötte duon ef-
reställningen gick inte att tolka på annat
n att detta var något utöver det vanliga!

SUSANNE REDEBO

Mångfacetterat helgon  |  Heliga Birgitta levde ett
spännande och fängslande liv. Skådespelaren Mar-
garetha Byström, känd från teveserien Rederiet, ge-
staltade henne i Ytterselö kyrka.

FOTO: SUSANNE REDEBO
rängnäs kristna
d har haft årsmöte
NGNÄS |  Det var god uppslutning av represen-
r för medlemsorganisationerna när Strängnäs
a råd höll årsmöte.
rsberättelsen framgick att verksamheten har varit
nder det gångna året. Bland annat har man haft
enisk bönevecka, gemensam morgongudstjänst på
erget på kristi himmelfärdsdag och ostförsäljning
stmarknaden.
orn och författaren Peter Halldorf blev höstens
unkt. Under julhelgen firades ekumenisk julnatts-

a i domkyrkan med predikan av biskop Jonas Jon-

samhetsplanen för 2004 omfattar i stort sett sam-
rogrampunkter som föregående år. Gemenskaps-
n infaller den 28-29 augusti med sångaren Roland
lt som gäst.
elsen omvaldes i sin helhet och består av Mats
son, ordförande, Gunnar Lanninger, vice ordföran-
rs-Olof Israelsson, kassör, Gunvor Nygren, sekrete-
och Gudmund Danielsson, vice sekreterare. Övriga
öter är Anne-Kjerstin Schulz, Anders Karlsson,

ter Eriksson och Sven Bergstrand.
lemmar i Strängnäs
a råd är domkyrkoför-
ngen, katolska försam-
n, pingstkyrkan och
hällkyrkans försam-
r.

SANDJORDSP
Ukama, Astrix, King

Mandelpotatis säljes
Västervikstorget, Strängnä


