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Samarbete. Wallenbergsstiftelsens miljonbidrag ger Lena Pareto från Högskolan Väst och läraren Ylva Dahl möjlighet 
att fördjupa sitt samarbete kring matematik och IT.

Foto: Ronny B Nilsson

Forskning och pedagogik går 
hand i hand när Wallenbergs-
stiftelsen storsatsar på ma-
tematik och IT i Uddevalla. 
Genom ett anslag på 1,2 
miljoner kronor sätter IT-
hungriga lärare Forshällasko-
lan på kartan. 

– Vi är både glada och stolta över 
att ha en skola som ligger så i 
framkant inom IT-pedagogiken 
att den kammar hem ett sånt här 
anslag, säger grundskolechef Nina 
Schmidt. 

Skolan hon talar om är Forshäl-
laskolan, som tillsammans med 
Högskolan Väst, Stanford Univer-
sity och Lunds universitet har 
tilldelats 1,2 miljoner kronor. 
Pengarna kommer från Wallen-
bergsstiftelsen och ska användas 
till ett projekt där skolans matte-
undervisning utvecklas med hjälp 
av IT och digital whiteboard.  

– Vi har arbetat med digital 
whiteboard i klassrummet sedan 
förra hösten. Men det här anslaget 
gör det möjligt att vidareutveckla 
pedagogiken och sprida den till 
övriga skolor i kommunen, säger 
läraren Ylva Dahl. 

Samarbete
I våras deltog hon och ytterligare 
några lärare på skolan i ett sym-
posium i Lund, anordnat av Wal-
lenbergsstiftelsen. Syftet med ar-
rangemanget var att knyta samman 
forskning och pedagogik, genom 
att låta representanter från de 
olika lägren mötas. Innan sympo-
siet var slut hade Forshällaskolan, 
Högskolan Väst, Lunds universi-
tet och amerikanska Stanford Uni-
versity bestämt sig för att inleda 
ett samarbete och ansöka om ge-
mensamma medel. 

– Samarbetet och anslaget ger 
mig och Högskolan Väst en unik 
möjlighet att testa ny teknik ute i 

skolorna, säger Lena Pareto, som 
utvecklat matematikprogrammet 
”Rutiga familjen”.

Lekfyllt 
Ett program som på ett lekfullt 
sätt, utan varken siff ror eller sym-
boler, låter barnen utveckla sina 
matematikkunskaper. 

Planen är att tre så kallade pilot-

lärare på Forshällaskolan ska få tid 
att sätta sig in i hur programmet 
”Rutiga familjen” fungerar. Till 
våren introducerar de program-
met i undervisningen för sedan 
sprida sin kunskap till fl er skolor 
i kommunen. 

Wallenbergsstiftelsen planerar 
att stötta projektet i tre år framåt. 
Det innebär att 1,2 miljoner kom-

mer att utbetalas vi ytterligare två 
tillfällen. 

Enormt mycket
– Av alla som sökte anslag av Wal-
lenbergsstiftelsen var det bara 
Forshällaskolans projekt och yt-
terligare ett, som fi ck så här 
enormt mycket pengar. Det kan vi 
slå oss för bröstet för! säger Britt-

Inger Berntsson som är IT-chef på 
barn– och utbildningsförvaltning-
en.

IT lär ut matte på nytt sätt
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