Årsrapport för NTA-verksamheten
i Linköping kommun, perioden 1 januari – 31 december 2017

NTA Skolutveckling ekon. förening är en icke-vinstdrivande medlemsorganisation som ägs
och styrs av de kommuner som är medlemmar. Finansieringen kommer dels från
medlemsavgifterna men också från externa aktörer, som till exempel
Utbildningsdepartementet som har beviljat 3,5 miljoner kronor under 2017 för 2:a året i rad,
och olika fonder.
NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla. Det ingår ett antal teman inom
naturvetenskap, teknik och matematik, riktade mot olika åldrar, kompetensutveckling för
pedagoger, central och regional organisation och verktyg för utvärdering. Till varje tema hör
det motsvarande en heldags temautbildning, en materialsats och lärarhandledning.
Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Kungl. Ingenjörsakademien (IVA) introducerade NTA
i Sverige 1997. Akademierna faktagranskar fortfarande allt material och är även med och
författar. Två representanter från vardera av akademierna sitter också med i NTA:s styrelse.
133 av Sveriges 290 kommuner, ca 46%, samt 34 fristående skolor, är medlemmar i NTA.
Linköpings kommun var den första medlemmen i Sverige, läs mer om 20-årsjubiléet under
rubriken ”Kompetensutveckling” nedan.
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NTA Skolutveckling ek. för - vision, syfte, mål och strategier
Vision
Dagens och morgondagens samhälle behöver medborgare med hög bildningsnivå, som kan och vill
delta aktivt och utveckla det demokratiska samhällsbyggandet. NTA:s Skolutvecklingsprogram ska
vara ett viktigt verktyg för att uppnå detta.

Syfte
NTA:s skolutvecklingsprogram ska leda till ökad kunskapsnivå och allmänbildning samt till ökat
intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Lärande för hållbar utveckling ska vara centralt i
programmets utveckling av teman och stöd för kompetensutveckling.

Mål för kommunens NTA-verksamhet, enligt NTA:s vision
1) Alla elever ska nå de nationella målen, såväl övergripande som ämnesspecifika. I synnerhet ska
detta gälla de naturvetenskapliga ämnena, teknik och matematik.
2) Alla lärare inom programmet ska nå en högre grad av lärarskicklighet genom
kompetensutveckling och kollegialt lärande.
3) Skol- och förvaltningsledning ser NTA som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.
4) NTA verkar i ett föränderligt samhälle och ska, i samverkan med medlemmarna, kontinuerligt
revidera och utveckla skolutvecklingsprogrammet.
5) NTA ska inspirera till entreprenöriellt lärande.

Strategier för att nå målen:
1) Elever/Barn
a) Eleverna arbetar med olika teman. Alla teman bygger på ett interaktivt undersökande
arbetssätt som också är språkutvecklande, oavsett om det är teman där eleverna har tillgång
till fysiskt materiel för sina mätningar och undersökningar eller om temana bygger på digitala
modeller.
2) Lärare/pedagoger
a) Erbjuda lärare/pedagoger temautbildning och fördjupad temautbildning
b) Utveckla samverkan med högskolor och universitet med syfte att ytterligare bredda och
fördjupa lärarnas/pedagogernas didaktiska och ämnesteoretiska kunskaper.
c) Utveckla konceptet ”Kollegialt lärande” som en del av lärares professionella lärande
d) Stimulera nätverksbyggande och lära av och med varandra både mellan lärare på olika skolor
i kommunen samt lärare i regionen.
3) Skolledare och förvaltningschefer.
a) Skapa nätverk (bl.a. utvecklingsgrupper)
b) Inhämta och sprida kunskaper och erfarenheter av systematiskt kvalitetsarbete.
c) Erbjuda kompetensutveckling
4) Programutveckling
a) Vidareutveckla och komplettera befintliga teman utifrån förändringar i läroplaner och
kursplaner, erfarenheter, utvärderingar och forskning. (Exempelvis: Hållbar utveckling,
språkutvecklande arbetssätt, NTA-special, bedömningsstöd och digitala komplement.)
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5) Omgivande samhälle
a)
b)
c)
d)

Inventera utvecklingsgrupper som önskar kontakt med arbetsgivare på orten.
Söka arbetsgivare lokalt/regionalt/internationellt
Utveckla modeller
Skapa nätverk

Barn- och ungdomsnämnden, Linköpings kommun - mål




Maximalt lärande
Likvärdighet
Lust och engagemang

Kompetensutveckling 2017
Det finns många olika sätt att lära sig nya saker och utveckla sin lärarskicklighet. Inom NTA
uppmuntras det professionella lärandet genom olika insatser som alla har fokus på elevers/barns
lärande. Det finns en tydlig koppling mellan teori och det egna klassrummet / verksamheten i
barngrupp.
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NTA Linköping F-9
Introduktionsutbildning
Introduktionsutbildning är första delen i det professionella lärande som NTA erbjuder och arrangeras
för nya NTA-lärare. Även intresserade rektorer m fl är välkomna att delta.
Innehåll
NTA – ett koncept för skolutveckling
Bakgrund, organisation och möjligheter
Lgr 11
Aktuell forskning inom NT
Formativ bedömning
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
NTA:s arbetssätt, teori och praktik
Erfarenhetsutbyte
10 maj 2017:
20 nya NTA-lärare deltog på introduktionsutbildning
28 nov 2017:
30 nya NTA-lärare deltog på introduktionsutbildning

Temautbildningar
Temautbildning är nästa steg i det professionella lärande som NTA erbjuder och är en temaspecifik
utbildningsdag. Lärare går utbildning i det tema de ska arbeta med kommande termin.
Utbildningsdagen ger läraren möjlighet att förbereda sig och planera sin undervisning. Material,
lärarhandledning och utbildningsdag är ett stöd för att läraren ska ge undervisning av hög kvalité.
Fokus är på att utveckla undervisning och elevers lärande. Varje lärare planerar sedan sin
undervisning utifrån aktuell elevgrupp.
Totala antalet genomförda temautbildningar i skolans NTA-teman för åk F-9 i kommunen under
perioden: 30 st
Totala antalet lärare från kommunen som deltagit i temautbildning under perioden:
182 (vt17) + 166 (ht17) = 348 st

Kontinuerlig kompetensutveckling inom NTA under perioden
Kontinuerlig kompetensutveckling sker löpande och planeras utifrån skolornas behov och önskemål.
Det kan ske i olika former beroende på vad skolan, skolorna eller skolområden önskar.
Ex som NTA-samordnare kan organisera är:











Extra introduktionsutbildningar och temautbildningar
processtöd
handledning
observationer
aktuell forskning
förslag på filmer, uppgifter mm
exempel från andra skolor
nätverk
NTA och kollegialt lärande
NT-moduler
5
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NO-moduler i Språk-, läs och skrivutveckling i Lärportalen (fd Läslyftet)
Digitala verktyg
utbildning gällande bedömningsstöd i Bedömningsportalen
mm

Kontinuerlig utbildning för NTA-lärare under 2017





Utbildning i NTA:s teknikuppdrag åk 4-6
Utveckla kollegialt lärande: I stort sett alla skolor arbetar med Läslyftet detta år och har fokus
på språkutveckling. Inom NTA har språkutvecklande arbetssätt varit ett kontinuerligt
utvecklingsområde genom åren för att ytterligare lyfta möjligheterna att arbeta
språkutvecklande inom respektive tema. Vi återkommer till detta under vt18 med en
fördjupningsträff med fokus på språkutvecklande arbetssätt inom no/. I anmälan inför läsåret
2018/2019 har skolorna möjlighet att anmäla intresse att arbeta med NTA och kollegialt
lärande. Det finns två studiehandledningar; en kring arbetssätten och formativ bedömning
samt en gällande språkutvecklande arbetssätt.
Sanna Norin, T1-skolorna har deltagit i behörighetsgivande kurs via Dalarnas högskola
(teknikutbildning 7,5 Hp).

Kontinuerlig utbildning för utbildare i NTA-teman





Marie Libom, Hjulsbroskolan, deltog på idéseminarium inför revidering av tema Fjärilars liv.
Katarina Borg, Slestadsskolan, deltog på informationsdag om reviderat tema Kemiförsök,
Sofia Norberg, Himnaskolan, utbildning bedömning åk 1-3.
Flera av utbildarna använder Google-verktygen och modellerar detta på sina
temautbildningar.
Inom NTA har språkutvecklande arbetssätt varit ett kontinuerligt utvecklingsområde genom
åren och alla NTA-utbildare har deltagit i utbildning samt utvecklat sina
temautbildningsplaneringar för att ytterligare lyfta möjligheterna att arbeta
språkutvecklande inom respektive tema. Även bedömning samt lärande för hållbar
utveckling har varit prioriterade områden.

Övrig kompetensutveckling inom NT som anordnats i kommunen under perioden:








Bedömning och betyg - NO, nätverk i skolområde Södra, ledare Ulrika Johansson,
Didaktikcenter och Magnus Garpström, Kvinnebyskolan, vt17. (Nätverket vilande under
läsåret 17/18 pga Läslyft.)
EdCamp – Google-verktyg, Ekdungeskolan, arrangerades av Ulrika Johansson, Didaktikcenter.
Förskoleklassnätverk: Workshop gällande förskoleklassen nya uppdrag utifrån ny läroplan.
Uppdraget kring naturvetenskap och teknik samt hållbar utveckling är förtydligat och
fördjupat. Förskoleklassnätverk är vilande från och med ht17.
EdCamp – förslag till ny läroplan digitalisering, bedömning, digitala verktyg mm.
Ulrika Johansson föreläste om NTA och kollegialt och professionellt lärande vid #HeadsUp,
internationell rektorskonferens på Vallastadens skola i Linköping.

Utvärdering av kompetensutveckling
Efter alla genomförda temautbildningar har enkät gjorts via proofx-länk. Via denna länk kan man se
resultaten (om man är inloggad på NTA:s sida):
https://nta.proofx.se/uVSuXL01ZLb64l56DlN3zC/REPORT/PERSONAL/.
Det går även få resultat via mejl till ulrsve@linkoping.se.
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Det finns även andra enkäter på NTA:s hemsida att använda för att utvärdera verksamheten, ex
Enkät för lärare som har arbetat minst 2 år.
Vid flera av utbildningarna har även lärare haft möjlighet att berätta om sina behov av kommande
kompetensutveckling. Det är bl a utifrån detta behov kontinuerlig kompetensutveckling planerats.

NTA Linköping förskolan
Introduktionsutbildning
Introduktionsutbildning arrangeras för nya NTA-pedagoger. Även andra intresserade av att få veta
mer om NTA är välkomna att delta.
Innehåll
NTA – ett koncept för skolutveckling
Bakgrund, organisation och möjligheter
Lpfö98rev16
Utforskande arbetssätt inom naturvetenskap och teknik i förskolan
Skillnaden mellan naturvetenskap och teknik
Aktuell forskning inom NT
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i naturvetenskapen
Kollegialt lärande inom NTA
Tid:
Vid första utbildningstillfället för pedagogerna förlängs utbildningstillfället med en timme där de som
inte arbetat med ett NTA-tema tidigare går introduktionsutbildningen. Det brukar röra sig om mellan
1/2-3/4 av deltagarna vid dessa tillfällen. Hösten 2017 genomfördes 4 stycken
introduktionsutbildningar.

Temautbildningar
Temautbildningarna är upplagda på serier med 3 utbildningsträffar á 2,5 h per träff och med ca en
månad mellan tillfällena. Mellan varje träff får pedagogerna uppgifter att arbeta med tillsammans
med barnen. Vid varje tillfälle är teori, praktik, erfarenhetsutbyte och handledning kring hur man
kommer vidare i undervisningen viktiga delar. Närvaro vid samtliga 3 tillfällen krävs för intyg.
Utbildningen ger pedagogen möjlighet att förbereda sig, få grundläggande ämneskunskaper, prova
tillsammans med barnen samt ställa frågor till en van förskollärare om undervisning i
naturvetenskap. Material, lärarhandledning och utbildningsserie är ett stöd för att pedagogen ska ge
undervisning av hög kvalité. Fokus är på att utveckla undervisning och barns lärande.
Temautbildningsserierna genomförs varje hösttermin, utifrån att ett behov finns.
För antalet genomförda utbildningar och antal utbildade pedagoger se Statistik för genomförda
utbildningar inom NTA förskolan i Linköping nedan. OBS! För 17/18 finns enbart siffror för hösten
2017 redovisade. Siffror för våren 2018 tillkommer i nästa årsrapport.
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Kontinuerlig kompetensutveckling inom NTA under perioden
Kontinuerlig kompetensutveckling sker löpande och planeras utifrån förskolornas behov och
önskemål. Det kan ske i olika former beroende på vad förskolan, förskolorna eller skolområden
önskar.
Ex som NTA-samordnare kan organisera är:













Extra temautbildningar i teman som inte finns inom NTA, exempelvis Teknik i förskolan och
På riktigt viktigt – lärande för hållbar utveckling i förskolan. Eftersom dessa två kontinuerligt
efterfrågas finns statistiken för dem i tabellen ovan.
Föreläsningar inom områden som efterfrågats
Vidareutbildning utifrån befintliga teman, ex med fokus på utomhuspedagogik,
ämneskunskap, barns lek, lärmiljöer osv
Processtöd och handledning
Aktuell forskning
Förslag på filmer, uppgifter mm
Exempel från andra förskolor
Nätverk
NTA och kollegialt lärande
Digitala verktyg
mm
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För antalet genomförda utbildningar och antal utbildade pedagoger se statistik nedan. Siffran står för
antal pedagoger som deltagit och inom parentes syns vilken termin utbildningen genomförts. OBS!
För 17/18 finns enbart siffror för hösten 2017 redovisade. Siffror för våren 2018 tillkommer i nästa
årsrapport.

Redovisning av innehåll i ovanstående utbildningar:

Kontinuerlig utbildning för utbildare
Det är obligatoriskt för NTA-utbildare i förskolan i Linköpings kommun att varje år delta i en heldags
kompetensutbildning för att vidareutveckla sina temautbildningar utifrån aktuella behov. Exempel på
tidigare fokus på dessa utbildningar har varit: djupdykningar i läroplanen, Pramlings
undervisningsstrategier, digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen, språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt, vad innebär undervisning i förskolan, pedagogisk dokumentation
som en naturlig del av den naturvetenskapliga undervisningen osv. 2018 kommer fokus att ligga på
digitaliseringen i förskolan. Utbildarna förändrar och utvecklar sina utbildningar årligen utifrån dessa
behov.
NTA Linköping förskolan har de senaste 2 åren arrangerat utbildning för utbildare inom Teknik i
förskolan där inbjudan gått ut nationellt.
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Utvärdering av kompetensutveckling
Efter alla genomförda temautbildningsserier genomförs en skriftlig med alla deltagare. Frågor som
ställs är bland annat:
 Hur väl tycker du att du fått insyn i vad naturvetenskap med tema luft i förskolan kan
innebära?
 Vad har du uppskattat mest i utbildningen?
 Vad anser du har saknats eller behöver utvecklas i utbildningen?
 På vilket anser du att dokumentationsformen (reflektionsprotokoll) är ett stöd i arbetet?
 osv
Samtliga utvärderingar läses noga igenom av både samordnare och utbildare och
sammanfattningarna lyfts i diskussion med utbildarna inför nästa läsår. Detta i syfte att
vidareutveckla utbildningarna. Genom utvärderingarna söker vi eventuella brister i hur
utbildningarnas syfte och mål uppfylls.

2017 firade NTA i Linköping 20 år!
NTA Skolutveckling startade i Linköping 1997 och nu, 20 år senare, är 133 kommuner och flera fristående
skolor med i den ekonomiska föreningen. Ca 100 personer; lärare, NTA-utbildare, chefer och kontakter
från LiU mfl uppmärksammade detta genom att ta del av detta program:
16:00 Inledning, NTA 20 år! – skolchef Linköpings kommun, Christel Horsak
16:10 Nuläge, utveckling och möjligheter med NTA - prof. emeritus Jan Schoultz och regional
NTA samordnare Ulrika Johansson
16:40 Rymden får inte plats i en blå låda – astronom, LiU, Marie Rådbo
17:35 Att erövra kunskaper om, och förståelse för, mänskligt beteende och förutsättningar för
lärande utgör grunden för ett hållbart samhälle - Föreståndare på Didacticum, LiU, Gunvor
Larsson Abbad
17.45 Presentation av Vallastadens skola, rektor Malin Westlund och tf rektor Maria Eneling
18:00 Buffé och mingel

NTA 20 år Läs gärna om ”NTA 20 år” i Corren
• Länk till artikeln via Facebook:
https://www.facebook.com/MediehusetCorren/posts/10154900680601020
• Länk till artikeln i Corren: http://mobil.corren.se/nyheter/linkoping/linkopingtog-taten-for-20-ar-sedan-om4927638.aspx

I samband med 20-års-jubiléet bytte NTA logga. Läs mer om jubiléet via
dessa länkar: http://www.ntaskolutveckling.net/ www.linkoping.se/nta20
NTA-jubileet uppmärksammas även i ”Tekniken i skolan” nr 4 2017, läs på s 9
här: https://liu.se/cetis/nyhetsbrev/pdf_nyhetsbrev/2017-4-tekniken-iskolan-hu.pdf
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Teman 2017
Dessa NTA-tema för åk F-9 finns i kommunen:










Jämföra och mäta
Förändringar
Balansera och väga
Jord
Fjärilars liv
Testa teknik
Från frö till frö
Kretsar kring el
Kemiförsök



Rörelse och
konstruktion
Matens kemi
Flyta eller sjunka
Fast eller flytande
Mäta tid
Papper
Magneter och
motorer















Energi och hållbar
utveckling
NTA Digital Rymden
NTA Digital Kroppen
Mönster och algebra
(Banbrytande teknik,
utb bokas sällan)
(Ämnens egenskaper,
utb bokas sällan)

Antal elever som arbetar i grundskolan med ett NTA-tema under:
Vårterminen 17: 7718 elever

Höstterminen 17: 7720 elever

Utöver dessa tillkommer elever på Språkintroduktion, Katedralsskolan.

Dessa NTA-tema för förskolan finns i kommunen:





Vatten
Luft
Ljud
Ljus

Det går ej att avgöra hur många barn i förskolan som arbetar med något NTA-tema varje
år. Då en pedagog gått en temautbildning går det ej att veta när pedagogen använder
temat med barnen efter det läsåret pedagogen utbildades. Utbildningarna är upplagda
så att pedagogen ej ska vara bundna till ett visst material, varför det inte går att avgöra
på antalet uthyrda temalådor heller. Samtliga teman kan genomföras på förskolan med
eget material. Materiallådorna är enbart till för att underlätta för de som så önskar.
Antal barn som arbetar med NTA teman i förskolan går ej att redovisa då vi ej begär in
årlig rapportering från samtliga NTA-pedagoger i förskolan i Linköping.

Revidering och utveckling av NTA
NTA-teman revideras kontinuerligt av NTA Skolutveckling, exempel på hur revidering
kan gå till finner du nedan. I denna process är NTA-lärare och NTA-utbildare med och
kommer med synpunkter och provar uppgifter i klass, samt ger synpunkter. Didaktiker är
med i processen och allt material granskas av NTA:s vetenskapliga råd innan tryck. NTAmaterial ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Exempel på utveckling och implementering som lärare i Linköpings kommun varit med i
under 2017:


Testa teknik, nytt tekniktema åk 1-3
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Balansera och väga, reviderat tema åk 1-3 inkl Matematikuppdrag till varje
uppdrag
NTA Digital, tema Rymden (åk 3-6) och tema Kroppen (4-9)
NTA och kollegialt lärande, studiehandledning för språkutvecklande arbetssätt
NTA S, stöd för elever som behöver förenklade arbetsblad av olika anledningar
(språk, särskola, special etc). Arbetsbladen finns i fyra teman och inloggade
medlemmar hittar dessa för utskrift på hemsidan.

Organisation 2017
Lokal organisation
NTA–samordnare, F-9
Ulrika Johansson 60%, e-postadress: ulrsve@linkoping.se, vakant 20% efter Inger Nilsson
(tidigare NTA-samordnare)

NTA-samordnare förskolan
Ann-Sofi Johansson, 50%, e-postadress: ann-sofi.johansson@linkoping.se, läsåret 17/18
vikarierar Sofie Eldh 40%, medan Ann-Sofi har kvar 10% under perioden, e-postadress:
sofie.eldh@linkoping.se.

Enhetschef, Sektionen för Resurs och stödverksamhet/Didaktikcenter
Christina Haglund, e-postadress: christina.e.haglund@linkoping.se

Utvecklingsgrupp
Utvecklingsgrupp saknas i Linköpings kommun. Läs mer om utvecklingsgrupper och
utbildning för utvecklingsgrupper: http://ntaskolutveckling.se/Om-NTA1/NTASkolutveckling/Utbildning-for-utvecklingsgrupper/
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NTA-utbildare F-9
Under 2017 ersattes utbildare vid de tillfällen de ställde upp som utbildare i de teman
som skolorna hade behov av. Utbildningarna samordnades av NTA-samordnare.
Utbildarna var tjänstlediga från sin skola och fick lön inkl ersättning för planering,
förberedelser och efterarbete/tillfälle de utbildade. Inför vt18 har ersättningsformen
förändrats och kommer att ske via tjänsteköp/termin i stället. Andel % av tjänst som
tjänsteköps kommer att stå i proportion till de behov skolorna har av utbildningar under
2018. Tjänsteköp görs även då NTA-utbildare deltar i utvecklingsarbete.
Planerat tjänsteköp NTA-utbildare vt18: 35,5%
Namn
Anneflod Natalie

Skola
Bäckskolan

Åk
åk 4-6

%
5%

åk 4-6

4%

åk 4-6

5%

åk 4-6
åk 4-6
åk 1-3

5%
7.5%

Himnaskolan

Teman
Rörelse och
konstruktion
Teknikuppdragen
Mäta tid Kretsar
kring el
Mönster och
algebra
Papper
Kemiförsök
Förändringar
Testa teknik
Jord

Eriksson Thomas

Atlasskolan

Lena Ingelshed

Kärna skola

Eva Jansson
Katarina Borg
Åsa Kjellberg

Fridtunaskolan
Slestadsskolan
Atlasskolan

Sofia Norberg

Anette Nyberg

Didaktikcenter
(Ekkälleskolan)

Matens kemi, NTA
Digital Kroppen

åk 4-6

Markus Nyhlén

Vidingsjöskolan

Från frö till frö
NTA Digital
Kroppen

åk 4-6

Gun-Marie Persson

Tanneforsskolan

åk 1-3

Eva Samelius

Slaka skola

Magnus Palmqvist

Folkungaskolan

Pierre Bengtsson

T1-skolorna

Fast eller flytande,
Jämföra och mäta,
NTA Digital samt
introduktionsutbild
ningar
Samordnare Ma,
samt utbildare
Mönster och
algebra
Magneter och
motorer
Kretsar kring el

åk 1-3

åk 4-6

åk 4-6
åk 4-6

Balansera och väga åk 1-3

Kommentar
Ev mer pga utvecklingsarbete inom
digitalisering, förhandling pågår
med rektor.

Vilande pga nya former för
ersättning. Utbildare saknas tills
vidare.
Ingår i utvecklingslärartjänst
Didaktikcenter t om juli 2018.
Förhandling kommer ske under
vt18.
4%

Vilande pga nya former för
ersättning. Utbildare saknas tills
vidare.

5%

Slutat pga nya former för ersättning.
Utbildare saknas.
Slutat pga nya former för ersättning.
Utbildare saknas.
Utbildare saknas.

Linköpings kommun saknar utbildare i flera teman, se rödmarkeringar i tabell ovan,
eftersom utbildare valt att sluta pga förändringar i uppdrag och upplägg kring
temautbildning. Två utbildare har valt att vara vilande under vt18.
Dessa teman behöver nya utbildare: ev Jämföra och mäta (år F-1), ev Fast eller flytande
(F-2), Balansera och väga (1-2), ev Jord (1-3), Magneter och motorer (4-6). Det finns
möjlighet att gå utbildning för utbildare under våren 2019.
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Då egna utbildare inte finns att tillgå köper NTA Linköping in utbildare från andra
kommuner i regionen eller nationellt. I vissa teman är det svårt att få tag på utbildare.
Detta kan leda till att utbildningar ställs in eller att lärare får åka till annan ort i Sverige
för att gå utbildningen. Med egna utbildare har Linköpings kommun genom åren haft en
hög kvalité och kunnat utveckla NTA-utbildningarna systematiskt.

NTA-utbildare förskolan
Fram till och med våren 2017 ersattes utbildarna genom en extra ersättning utanpå lön,
när detta arbete genomfördes utanför tjänsten, vilket det gjorde i de flesta fall då
utbildningarna i förskolan generellt är förlagda på kvällstid, i överenskommelse med
förskolnätverket. Utbildningarna samordnades av NTA-samordnare. Utbildarna var
tjänstlediga från sin förskola då så behövdes och fick lön inkl ersättning för planering,
förberedelser och efterarbete för varje tillfälle de utbildade. Inför ht17 har
ersättningsformen förändrats och sker via tjänsteköp/termin i stället. Andel % av tjänst
som tjänsteköps står i proportion till de behov förskolorna har av utbildningar och det
antal utbildningar pedagogen genomför. Tjänsteköp görs även då NTA-utbildare deltar i
utvecklingsarbete.
Tjänsteköp NTA-utbildare läsåret 17/18
Namn
Maria Danielsson

Skola
Kärna skola

Eva Lunnbäck

Fsk Utelek

Eva Svensson

Kinda kommun

Sofie Eldh

Utbildare

Anne-Sofie Mildaeus

Himnaskolan

Teman
Teknik i förskolan
NTA Ljus
NTA Vatten
På riktigt viktigt
NTA Luft
NTA Ljus
NTA Luft
På riktigt viktigt

% ht+vt
10 + 5

NTA Ljus

vilande

Kommentar

15 + 0
5+0
(40 + 30)

Har till och med detta läsår
tillhört vår utbildarpool.
Då Sofie tillhört Didaktikcenter
under läsåret har hon ej behövt
tjänsteköpas specifikt för detta
utan har haft det i sin tjänst i
och med projektet Hållbar
förskola och skola. Beräknad tid
som utbildare har dock varit 40
+ 30. Därutöver har hon haft en
40 % NTA-samordnartjänst som
inte syns i tabellen.
Ovisst om hon kommer att
fortsätta som utbildare

Utbildargruppen består av få personer jämfört med tidigare och behöver bestå av fler
utbildare för att vara en hållbar organisation som inte är sårbar. Nya utbildare behöver
utbildas för en stabil organisation som samtidigt håller hög kvalité. Krav för att få vara
utbildare är:
 Legitimerad förskollärare
 Förskolläraren är utbildad i aktuellt tema samt har arbetat med temat i
barngrupp
 Utbildaren ska ha genomgått NTA skolutvecklings utbildning för utbildare, 4
dagar under våren och blivit godkänd.
 Utbildaren ska genomföra sin första temautbildning i kommunen strax efter
genomgång utbildning till utbildare.
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Samverkan rektorer
Att samverka med rektorer är viktigt för att NTA ska vara en del av pågågående
utvecklingsarbete och kunna ge stöd enligt skolornas behov. NTA-samordnare har ej
getts möjlighet till samverkan med rektorer det gångna året.

Information
Varje NTA-skola har en eller två kontaktpersoner som får aktuell information från NTA i
Linköping 3-4 ggr/termin. Kontaktpersonen är den som anmäler skolornas behov av stöd
samt vidarebefordrar info till NTA-lärare och rektor.
Inom NTA förskolan går all information via förskolechefer och biträdande förskolechefer.
Förskolechef eller av den avsedd medarbetare anmäler sin/sina förskolors behov av
utbildningar varje vår, inför nästa läsår.

Hemsida
Hemsidan www.linkoping.se/nta hålls uppdaterad, aktuellt kalendarium finns på
www.linkoping.se/nta/kalendarium.

Övrig samverkan
Under året har samverkan skett med bl a:















NATDID, bl a inför planering av konferens, Forum för forskningsbaserad
undervisning: https://liu.se/artikel/forum-for-forskningsbaserad-nt-undervisning
Skolverket
CETIS
NTA Skolutveckling: Utveckling av ”NTA och kollegialt lärande”
Gymnasieskolan Katedralskolan, lärare på Språkintroduktion använder NTAmaterial för att träna naturvetenskapligt arbetssätt samt ord och begrepp med
nyanlända elever
Stockholms Universitet, utveckling kollegialt lärande
LiU, ex intro-utbildning ca 70 lärarstudenter
LHU – Linköping, Hållbar skola och förskola
Vallastadens skola, öppet hus
Fokusbibliotekarier, Vallastadens skola – NTAs temaböcker mm
Mottagningsenheten Adjunkten
Idrott och service, samarbetsavtal materialhantering
Förskolan Karolina, Stockholm

Stöd från NTA- programmet
Kontinuerlig kompetensutveckling för NTA-samordnare
 Nationell samordnarkonferens (nätverk och kompetensutveckling), Nynäshamn,
30-31 jan 2017: NTA Digital, visualiseringar, teknik, vetenskap – ovetskap.
 Regional samordnarkonferens (nätverk och kompetensutveckling), Motala, 1718 sept 2017: systematiskt kvalitetsarbete, aktuella utvecklingsarbeten,
samordnaruppdraget, lärande för hållbar utveckling, språkutveckling,
studiebesök, utveckling av utbildningar.
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Utbildningslokaler
Under året har NTA-samordnarens arbetsplats flyttats från Apotekaregatan 13 C till
Didaktikcenter, Vallastadens skola. Från och med flytt arrangeras NTA-utbildningar i
ändamålsenliga lokaler på Vallastadens skola. Ett arbete med att vara en del av
verksamheten på Vallastadens skola samt utökat samarbete med Universitet har
påbörjats.

Materielhantering 2017
Antal temalådor som har använts i åk F-9 under perioden:
Vt 17: 309 st

Ht 17: 262 st

Antal temalådor som har använts i förskolan under perioden:

Inventering av material görs regelbundet under året. Inköp av material som behöver
uppdateras i temalådorna under julledighet och sommar görs av NTA-samordnare.
Påfyllning av temalådor sköts av: Idrott och service
Distribution av temalådor sköts av: Idrott och service
Kontaktperson: Saide Tanzi, arbetsledare vid Idrott och service, saitan@linkoping.se

Utvärdering 2017
Nationell utvärdering pågår


Nationell utvärdering av NTA:s effekt på elevers lärande med avseende på
resultat på nationella prov i NO. Erik Mellander, IFAU, Institutet för
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering och Joakim Svärdh, KTH,
genomför en utvärdering baserat på ca 180 000 elever. Data samlades in 20132014. Läs mer om detta på NTA:s hemsida, www.ntaskolutveckling.se

Uppföljning av lokala utvärderingar




Fortsatt implementering av ”verktygslådan” för lokal utvärdering och
systematiskt kvalitetsarbete av NTA-programmet. Inloggade NTA-medlemmar
kommer åt alla verktyg via hemsidan.
Uppföljning av resultat.

Efter alla genomförda temautbildningar har enkät gjorts via proofx-länk, se under rubrik
”Kompetensutveckling” ovan.
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Internationell utvärdering


LASER, http://ntaskolutveckling.se/Om-NTA1/News1/2016/februari/resultat-avutvardering-av-laser-i3/

Analys av årsrapporten
Vad fungerar bra i kommunens NTA-verksamhet?







NTA uppmuntrar och strävar efter utveckling av undervisningen enligt
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom NTA finns olika mötesplatser
som underlättar samarbete och utveckling. Goda exempel kan lyftas och
utvecklas och det är lärares och elevers behov som avgör vilka prioriteringar
som görs gällande utvecklingsområden.
Inom olika former av kompetensutveckling för lärare och pedagoger lär man av
och med varandra. De som deltar på NTA-utbildningar är aktiva i sitt eget
lärande, arbeta kollegialt och delar med sig av erfarenheter. Lärare/pedagoger
som deltagit på kompetensutveckling är enligt utvärderingar mycket nöjda med
innehåll på utbildningarna. De känner sig förberedda att undervisa. De
uppskattar NTA-utbildarnas kompetens inom temat och även de digitala verktyg
och metoder för formativ bedömning som används på utbildningarna. Många
deltagare belyser att variation av teori och praktik under utbildningstillfällena
varvat med diskussion och reflektion ger en god grund för att sedan planera och
genomföra undervisning med de egna eleverna/barnen. De egna
eleverna/barnen är alltid i centrum för hur undervisningen planeras.
Samverkan med olika aktörer för kontinuerlig utveckling av NTA-konceptet
fungerar väl.
Packning och utkörning av lådor sker med god kvalité vilket underlättar arbetet
för lärarna/pedagogerna. De kan lägga tid på att planera, undervisa och i skolan,
bedöma.
Eleverna/barnen är engagerade i NTA-arbetet och även elever/barn med
exempelvis språkliga svårigheter blir engagerade och tränar språket i ett givande
sammanhang.

Vad fungerar mindre bra i kommunens NTA-verksamhet?






Organisation och samverkan inom kommunen behöver utvecklas. NTA i
Linköping saknar en utvecklingsgrupp för förankring och prioriteringar inom
NTA-verksamheten samt för att kontinuerligt kunna revidera och utveckla
vidare.
Linköpings kommun behöver prioritera utbildning av fler NTA-utbildare, se ovan.
Det är tidskrävande att leta utbildare på annan ort och dessutom är det svårare
att arbeta med kvalité och utveckling av NTA-konceptet. Bristen på utbildare kan
leda till att Linköpingslärare får gå utbildning på annan ort.
NTA F-9: Det behövs nya innovativa sätt för utbildningar då lärare inte kan gå på
utbildning inför vårterminen då det inte finns arbetsdagar då eleverna är lediga.
Kanske går det planera för utbildningsdagar på nya sätt? I juni (inför ht) fungerar
utbildningsdagen bra.
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Förslag till utveckling av NTA-verksamheten lokalt läsåret 2018/2019
1. Utveckla temautbildningsdagarna ytterligare utifrån elevers/barns och
lärares/pedagogers behov
2. Prioritera kontinuerlig kompetensutveckling gällande digitalisering då vi har
reviderade läroplaner och lärare/pedagoger behöver stöd för implementering.
3. Stödja skolors och förskolors utveckling genom att erbjuda stöd och handledning
i form av kollegialt lärande, observationer, handledning etc. Det finns många nya
lärare inom skolan som efterfrågar mycket stöd samt många förskolor har
naturvetenskap och teknik som ett utvecklingsområde. Alla behöver inte
uppfinna alla hjul, vi kan hjälpas åt, ex genom att sprida exempel via digitala
vägar ex FaceBook eller Pedagogsida eller i fysiska nätverk.

Långsiktiga mål
Tillsammans - med stöd från forskning och beprövad erfarenhet - utveckla en no/tkundervisning som håller världsklass och ger ett maximalt lärande.
Inspirera till lärande – det är kul att lära nytt och utvecklas! Varje barn har lust att lära
mer och möter en undervisning som engagerar och inspirerar.
Kontinuerligt erbjuda verksamhetsanpassat stöd så att alla elever/barn och
lärare/pedagoger i Linköpings kommun ges likvärdiga möjlighet till undervisning med
hög kvalité inom naturvetenskap och teknik.

Strategier för att nå målen





Starta en utvecklingsgrupp för en hållbar
organisation med syfte att utveckla och
förankra NTA-verksamheten. NTA-samordnare,
Enhetschef sektionen för Stöd- och
Resursverksamhet/Didaktikcenter, rektorer m fl
kan ingå.
Kontinuerlig vidareutbildning av NTA-utbildare.
Identifiera och sprida goda exempel från verksamhet och via omvärldsbevakning,
gällande ex digitalisering, bedömning, undervisning i förskolan etc.

Prioriterade utvecklingsområden NTA Skolutveckling, 2018
http://ntaskolutveckling.se/Om-NTA1/NTA-U/Utvecklingsplan/

Rapporten är sammanställd av;
Ulrika Johansson, NTA-samordnare F-9
Ann-Sofi Johansson, NTA-samordnare förskola
Sofie Eldh, NTA-samordnare förskola
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