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Tor Fre LörEtt regnområde rör sig åt
nordost över mellersta
och norra Norrland.
Regnskurar drar
under dagen in över
Västkusten i den
västliga vinden.
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Dagen har minskat med 7 timmar och
14 minuter sedan sommarsolståndet.
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Rensjön−5 °C
Arvika18,8 °C
Stekenjokk16 m/s
Storlien19 mm

Verhnee Penzino, RU−27,3 °C
Akjoujt, MR43,5 °C
Kur, RU33 m/s
Maijdicourt, BD410,0 mm

Visingsö kl 14: V−SV 6−10 m/s. God sikt.
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Mest mulet och lokalt lätt regn. Ca 12
grader. Måttlig vind.

Mulet och lokalt lätt regn. Ca 10 grader.
Måttlig vind.

Molnigt och lätt regn. Ca 10 grader.
Måttlig vind.

Vädertoppen i måndags

Titta i nöjesguiden

Uttråkad?

Ellen SM-tvåa i Wordfeud
JÖNKÖPING 
Ellen Bergstrand från 
Jönköping är en mästare 
på att spela Wordfeud. I 
en tuff match med Fred-
rik Hörnberg från Johan-
neshov slutade hon som 
tvåa när SM avgjordes i 
Hallsberg. Segrade gjorde 
16-årige Nils Lundström 
från Sollentuna. 
Ellen och Fredrik Hörnberg 
slutade på samma poäng och 
särskiljning krävdes. Särskilj-
ning innebär att den sam-
manlagda poängen avgjorde 
placeringen, ungefär som mål-
skillnad i fotboll. Ellen hade 
samlat ihop mest poäng i de 
nio matcher som alla delta-
gare spelade. I vanliga fall när 
man spelar Wordfeud har man 
72 timmar på sig till nästa 
drag, i SM har varje spelare 30 
minuter på sig per match. 

Var det inte pressande 
med så kort tid?

– Nej, jag spelar alltid snabbt, 
så för mig var det inte något 
problem. Men det var väldigt 
kul att det blev av. Vi är några 
som pratat om att träffas och 
spela live och några grabbar i 
Hallsberg tog initiativ till att 
arrangera ett SM, säger Ellen 
Bergstrand.

1 100 poäng ihop
Det här var en öppen tävling 
och 17 spelare deltog, initiativ-
tagare var Tomas Hagenfors 

och han var efter tävlingen 
full av beundran för sina mot-
ståndare. 

– Att en 16-åring är så duktig 
i det här spelet är jag mycket 
imponerad av, men också av 

Ellen och Fredrik som jobbade 
ihop 1 100 poäng tillsammans 
i en match, imponerande, sä-
ger Tomas.

Ellen Bergstrands poäng-
rekord är 661 poäng, men att 

samla ihop över 600 poäng är 
inte vanligt. 

Hur tänker du när du spelar?
– Det handlar om logiskt 

tänkande, förutse och tänka 
ett par steg framåt.

Nästa år kan det bli så att El-
len är en av arrangörerna till 
2014 års SM i Wordfeud.

Hans Järeby
hans.jareby@jonkopingsposten.se

Ellen Bergstrand, till vardags controller på ett företag i Jönköping, kom i helgen tvåa i SM i Word-
feud.  Foto: DANIEL HELLSTRÖM

FAKTA: Wordfeud
WORDFEUD KAN FÖRENKLAT 

BESKRIVAS SOM ALFAPET 
PÅ NÄTET. Man behöver en 
avancerad mobiltelefon eller 
en surfplatta för att kunna 
delta. Dessutom måste man 
ladda ned spelet i form av 
en app, ett litet program. 
Man får slumpmässigt sju 
bokstäver, som man ska 
lägga på spelplanen i mobi-
len eller surfplattan så att 
de ger så många poäng som 
möjligt. Totalt ska man spela 
104 bokstäver och man kan 
använda sju i varje omgång, 
ända tills färre än sju åter-
står. Med bokstavsbrickorna 
ska man sätta ihop ord som 
finns i svenska språket.

Det handlar om logiskt 
tänkande, förutse 
och tänka ett par steg 
framåt.

 

Vuxensverige klarar matten väl
STOCKHOLM
Det finns anledning att 
sträcka på ryggen. Vuxna 
svenskar fixar räkning, 
läsning och datorhante-
ring bättre än de flesta i 
en internationell jämfö-
relse.

Men skillnaden mellan 
inrikes- och utrikesfödda 
är stor.
Närmare 170  000 personer i 
24 länder har deltagit i PIAAC 
(Programme for the Interna-
tional Assessment of Adult 
Competencies), den hittills 
största undersökningen av 
vuxnas färdigheter. Sverige 
låg genomgående klart över 
genomsnittet, vilket bara tre 
andra länder klarade: Finland, 
Nederländerna och Norge.

Många i gymnasiet
Vad är förklaringen till att 
svenskarna klarar sig så väl 
i undersökningen? Erik Mel-
lander, nationalekonom och 
ordförande i expertgruppen 
för PIAAC, lyfter fram tre för-
klaringar.

–  Sverige har gjort stora 
ansträngningar med att så 
många som möjligt ska gå 
gymnasiet och att så många 
som möjligt ska arbeta. 

Svenska arbetsmarknaden 
gör också stora satsningar på 
vidareutbildningar.

Sämre på sikt?
Men det vore fel att tolka re-
sultatet som att det inte finns 
problem, fortsätter han och 
syftar på att svenska skole-
lever fallit tillbaka i de senaste 
internationella kunskapsmät-
ningarna.

– Jag tycker fortfarande att 
ungdomsundersökningarna 

är oroande. Om kunskaperna i 
den svenska grundskolan för-
sämrats kan det påverka den 
vuxna befolkningen på sikt. 
Det vet vi kanske först nästa 
gång PIAAC genomförs, om 
knappt tio år.

Ett annat problem är att 
Sverige har bland de största 
skillnaderna mellan hög- och 
lågpresterande. I gruppen som 
ligger på en låg kunskapsnivå 
ingår många utrikesfödda.

Erik Mellander förklarar 

detta med en svensk, human 
invandringspolitik.

–  Vi har en stor flykting-
invandring, det vill säga tar 
emot människor som ofta 
har låg utbildning och kom-
mer från oerhört besvärliga 
förhållanden. Av flera skäl har 
de svårt att komma in i det 
svenska arbetslivet.

Behövs mer matte
Leif Styfberg, chef för Svenska 
för invandrare i Stockholm, 

har samma bild. Många av 
SFI-eleverna behöver mycket 
hjälp för att få en funktionell 
läsförmåga.

– I dag ska man även på det 
vi kallar mindre kvalificerade 
jobb kunna dokumentera, läsa 
instruktioner och pricka av 
vad man gjort. Det kan vara 
komplicerat om man inte för-
står språket och risken är att 
man hamnar utanför arbets-
livet. (TT)

Anna Lena Wallström

FAKTA: Vad testades?
FÄRDIGHETER PÅ TRE OMRÅDEN TESTADES: läsning, räkning 

och problemlösning med hjälp av dator och internet. Dessa 
färdigheter kan ses som grundläggande för att klara arbete 
och vardag. Färdigheterna nivåindelades.

LÄSFÄRDIGHET UNDER NIVÅ 1: Kan läsa och förstå korta texter 
om välkända ämnen. För nivå 5 krävs förmåga att söka och 
integrera information från flera, kompakta texter. Kräver att 
man är medveten om subtila, retoriska ledtrådar.

RÄKNEFÄRDIGHET UNDER NIVÅ 1: Klarar de grundläggande 
räknesätten med heltal, känner igen vanliga volymmått. Nivå 
5: Förstår komplexa uppgifter och abstrakta och formella 
matematiska och statistiska idéer.

IT-STÖDD PROBLEMLÖSNING: Sträckte sig från ingen datorvana 
till nivå 3. På nivå 3 kan man utföra uppgifter som involverar 
flera applikationer, många steg och upptäckten och använd-
ningen av tilläggsinformation.

KÄLLA: SCB (TT)
Vuxna i Sverige ligger i framkant när det gäller kunskaper i mate-
matik. Foto: FREDRIK SANDBERG/TT

Under sin motions-
runda vid Carlfors i 
Huskvarna upptäckte 
Inger Bardh denna sten 
som var formad som en 
fåtölj utan armstöd. Helt 
perfekt att sitta på, enligt 
Inger. Foto: INGER BARDH

LÄSARBILDEN

Borta  bäst?
Se reseannonserna

39 krGäller mån-ons. Ord. pris 42 kr.

Originalburgare 39 kr39 kr

Erbjudandet gäller på Max i: Alingsås, Boden, Borlänge, Borås, Gävle, Enköping, Eskilstuna, Falkenberg, Falun, Halmstad, Helsingborg, Haparanda, Jönköping, 
Kalmar, Karlskoga, Karlskrona, Karlstad, Linköping, Ljungby, Luleå, Lund, Löddeköping, Mjölby, Norrköping, Nyköping, Piteå, Skövde, Sundsvall, Trollhättan, Umeå, 
Uppsala, Visby, Västerås, Växjö, Ystad, Örebro, Örnsköldsvik och Östersund.

Den glada butiken med personlig service
MÅN–FRE 10–18 • LÖR 10–13 

Tel. 036 /761 27 
BERGSLAGSVÄGEN 33, taberg

www.textillagret.se
OBS! Gäller ons-lördag eller så långt lagret 

räcker. Ej byte eller öppetköp

Varmt välkomna!

Jacksonville  
stl 32” - 42” 
färg: mörkblå, mörkgrå

100:-
RABATT 
PÅ HERRJEANS

Lapidus stl D96-D140, 
48-62 färg ljusblå, 
svart, ljusgrå, mörkgrå

jonkopingsposten.se/lucia2013
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BÄTTRE SÖMN FÖR PENGARNA 
Jönköping - SolåsCenter

036-30 03 30 • www.sangjatten.se

Butiken fylld 
med jätte-

erbjudanden!

4-11 oktober

Jubileums-
vecka!


