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Undersökningar har visat att 
svenska elevers matematik-
kunskaper sjunker. För att 
vända trenden tog Skolver-
ket för några år sedan beslut 
om en matematiksatsning. 
Madenskolan och Albosko-
lan sökte gemensamt utveck-
lingsmedel och i våras bevil-
jades man en miljon kronor. 
Pengarna ska användas till 
kompetensutveckling för 

pedagogerna.
– Eftersom vi lämnar 

elever till samma högstadie-
skola är det viktigt att de har 
samma grund att stå på och 
därför valde vi att ansöka till-
sammans, säger NTA- sam-
ordaren Eva Skyberg, som 
också är projektansvarig.

NTA, som står för Natur-
vetenskap och Teknik för 
Alla, är ett utvecklingspro-
gram som tagit fram både 
elevmaterial och lärar-
handledning baserade på 
ett vetenskapligt arbets-
sätt. Pedagogen är central i 
arbetet och materialet som 
de använder och utbildas i 
anländer färdigt i en tema-
låda. 

Det ekonomiska medel 
som skolorna beviljats har 
gjort det möjligt att arbeta 
med NTA inom matematik-
temat ”Mönster och alge-
bra”.  

– Vi kommer också 
använda pengarna till fort-

bildning och handledning 
genom ”Learning study”. 
Det går ut på att pedagogen 
videofilmas när han eller 
hon undervisar eleverna i 
matematik. Därefter går man 
igenom materialet för att 
upptäcka vad man behöver 
förändra.

Fortbildningen, som 

kommer att pågå under två 
år, har precis startats igång 
och i onsdags träffades när-
mare 20 pedagoger på Albo-
skolan för att ta del av utbild-
ningen som hölls av Jessica 
Olsson, lärare i matematik 
och NO. 

Det rådde full aktivitet i 
salen då deltagarna själva fick 

symbolisera matematikens 
logik. Längre fram kommer 
även Cecilia Kilhamn från 
Göteborgs Universitet att 
gästa utbildningen för att 
undervisa i algebra.

Det långsiktiga målet med 
utbildningen är att elevernas 
matematikresultat ska för-
bättras. Fokus ligger bland 

annat på att eleverna genom 
ett praktiskt arbetssätt 
utvecklar det abstrakta tän-
kandet, säger Eva Skyberg.
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Kunskapsglädje. Som en del i ett aktivt lärande ingår praktiska arbetssätt. Det fick pedagogerna från Alboskolan och Maden-
skolan prova på under onsdagens utbildning på Alboskolan.

Nytänkande. Jessica Olsson 
undervisade pedagogerna 
med hjälp av material från 
NTA.

ALE. De två skolorna ansökte gemensamt om 
utvecklingsmedel i Skolverkets matematiksats-
ning. 

Miljonbeloppet som beviljades används nu till 
att utveckla undervisningen i syfte att förbättra 
elevernas resultat i matematik. 

I onsdags ägde en givande fortbildningsdag rum 
på Alboskolan.
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Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling 
från 650:-

Alltid räntefri avbetalning 

Electrolux    Husqvarna    Elektro Helios    Bosch    Bauknecht    Whirpool    Samsung    Miele    Franke/Futurum    Fjäråskupan    Philips    OBH Nodica    Braun m. fl .

Avfuktare
Wood´s WD-12
• Mycket tyst endast 38 db

• Arbetsområde max 40 m2

• Tvättbart luftfilter

 Perfekt för tvättstugan 

och källaren!

RABATT
32%

NU 1.695:-
Ord pris 2.495:-

NU 4.995:-
Ord pris 5.995:-

Kyl/frys
Whirlpoll
• 187 cm hög

• Nofrost

• Energiklass A


