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Skolan
Var tjugonde barn har språkstörning
En statlig utredning visar att 4–5 procent av landets barn har språkstörning.
http://skolvarlden.se/artiklar/var-tjugonde-barn-har-sprakstorning
Jämställt stöd?
När skolor ställer frågor om stöd handlar de dubbelt så ofta om pojkar som om flickor. Betraktas
flickors svårigheter oftare som en fråga för skolkuratorn än för specialpedagogen, och är det i så fall
rimligt?
http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2015/06/02/farre-fragor-flickor
Det är verksamheten som är problemet när det inte fungerar
Laröds skola har bedrivit ett utvecklingsarbete som har resulterat i en synvända: Eleven är aldrig
bekymret, det är miljön som är problemet när det inte fungerar. Rektor Gull-Britt Holm och
biträdande rektor Katja Vinulv har skrivit en artikel om utvecklingsarbetet.
http://www.skolporten.se/forskning/utveckling/det-ar-verksamheten-som-ar-problemet-nar-detinte-fungerar/
Hur känns att uppleva skolan annorlunda?
Hur kan det kännas att uppleva skoldagen på ett annorlunda sätt? Autism- och Aspergerförbundet
har tagit fram 11 skolövningar som ger elever som inte har autism möjlighet att prova på hur det kan
vara att uppleva världen på ett annat sätt.
http://www.autism.se/rfa/uploads/nedladningsbara%20filer/autism_uppleva_annorlunda.pdf
Vägen till en skola för alla
Med positivt bemötande, rätt ställda förväntningar och tät dialog med elever och föräldrar finns det
plats för alla i skolan – även de svåraste och stökigaste, säger läraren Tove Risberg som har skrivit en
utvecklingsartikel om inkluderande lärmiljöer.
http://www.skolporten.se/forskning/utveckling/inkluderande-larmiljoer-vagen-till-en-skola-for-alla/
3D skrivare fick honom att gå till skolan
http://www.spsm.se/sv/Om-webbplatsen/Nyhetsarkiv/n/3D-skrivaren-far-Alfred-att-ga-till-skolan/
Uppseendeväckande stora skillnader mellan kommunerna
De stora skillnaderna mellan hur kommunerna satsar på skolan bekräftas av en ny rapport från Lärarna
Riksförbund. ”Skolan är ett lotteri och det ska den absolut inte vara”,
http://skolvarlden.se/artiklar/uppseendevackande-stora-skillnader-mellan-kommunerna

Miljö och hållbar utveckling
Svenska och amerikanska miljöekonomer: ”Förnybar energi kan bli räddning för klimatet”
Den oväntat starka utvecklingen inom förnybara energikällor, framför allt solenergi, kan vara räddningen i
klimatfrågan enligt en artikel av en grupp svenska och amerikanska miljöekonomer i den vetenskapliga
tidskriften Nature. Men en viktig slutsats av forskarna är att elnäten i så fall måste öppnas upp och
subventioner av fossila bränslen avskaffas, skriver Svenska Dagbladet.

http://www.svd.se/fornybar-energi-kan-bli-raddning-for-klimatet

Det kommer att finna obeboeliga områden i framtiden
Vad går det att säga om sambandet mellan klimatförändringar och krig? När torka eller
översvämningar tvingar människor att flytta, ökar risken för konflikter, enligt klimatforskningen
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6245134
Växthuseffekt och plastförorenade påverkar organismer som är livsviktiga för
människor
http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=3198778
Kolla på ord
Vad är koldioxid och energibesparing? I den här övningen lär sig eleverna massor av ord om energi,
klimat och hållbar utveckling. http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/koll-paorden-4-6

Film
De saknade eleverna
Kenth Hedevåg är pedagog och arbetar med det neuropsykiatriska teamet i Stenungsund. Han
föreläser om att skolan måste arbeta mer inkluderande med undervisning som passar fler barn.
http://urplay.se/Produkter/188194-UR-Samtiden-Elevhalsa-De-saknade-eleverna
Är det en bättre värld möjligt?
En värld utan de klimatfarliga växthusgaserna. Går det? Det är en av de stora utmaningarna som
diskuteras i detta panelsamtal. Moderator: Johan Rockström.
http://www.ur.se/Produkter/190832-UR-Samtiden-EAT-2015-Ar-en-battre-varld-mojlig
Dea Marina
Animerade film från 1996 - Musikfilm med ekologiskt tema.
http://www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=1393&returnurl=http://www.filmarkivet.se/sv/Sok/?th
emeid%3d40

Länkar:
Kemiska reaktioner i vår matlagning
En lekfull sida om hur man kan använda matlagning i kemiska laborationer. Det är en omfattande
sida, matkultur, internationell mat osv. Tar upp kategorierna ägg, pickles, sötsacker, bröd, kryddor
och kött bl.a.

http://www.exploratorium.edu/cooking/index.html
Korallrev
De korallrev vi har idag har tagit många miljoner år att bygga upp. De består av kalkstrukturer som
bildas på havets botten av korallernas skelett. Ekosystemen i reven har alltid intresserat oss
människor och nu hotas världens korallrev av utrotning.

http://korallrev.se/index.html
Take me back!
Skriv in ett datum (på engelska) så får du veta vad som hände just den dagen i världen.
http://takemeback.to/
Textiltorget
http://folkbildning.net/teman/textiltorget/

Litteratur (beställd till infobanken )
Den svåra konsten att leva : berättelser om evolution, elände och evigt liv av Ulf Ellervik
Vi bara lyder: en berättelse om Arbetsförmedlingen av Roland Paulsen

Appar
Earth –A primer : En ny app om jorden
http://www.earthprimer.com/
Photo math
En gratis app för Android samt iOS och Windows. Du riktar kameran mot ett mattetal och appen ger
lösningen. Det finns steg för steg-lösningar också.
https://photomath.net/en/
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