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Eleverna spelar sig till kunskaper
Kramfors På fredagen
tog Ådalsskolan ett historiskt pedagogiskt
steg. Då släpptes skolans nya app. ”Course”
heter det digitala verktyg som ska få eleverna
att spela till sig kunskaper.
Utvecklingsarbetet av appen har varit omfattande.
Länsstyrelsen har satsat 1,6
miljoner kronor. Motsvarande har kommunen och
Ådalsskolan bidragit med
genom arbetsinsatser. IT-företaget Sogeti har bland annat skrivit programkoden.
Men först på fredagsmorgonen kunde allt släppas offentligt. Peyman Vahedi,
rektor vid Ådalsskolan, berättade om hur gamification, att med spelliknande
miljöer göra lärande lustfyllt, ska bli ett viktigt pedagogiskt verktyg.
– Vi har förstärkt proces-

vända gratisappen.
– Vi är lyhörda för klagomål, det är alltid saker som
behöver förbättras när man
tar något nytt i drift, sade
Peyman Vahedi.

Mer på webben
Så ska Ådalsskolans elever
spela sig till kunskaper
– gå in på allehanda.se

Appen är uppbyggd som en

Peyman Vahedi diskuterar Ådalsskolans app ”Course” med Sofie Pahlin.
sorkraft och annan teknik
inför denna release. Det har
talats om detta på sociala
medier och man vet av erfa-

renhet att det kan bli en anstormning.
Inte bara Ådalsskolans
elever får dra nytta av ap-
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pen. På Högakustenskolan
har redan intresse väckts.
Förutom skolor kan även företag och andra hågade an-

frågesport, ett quiz. Det gäller att svara rätt och få poäng. Såväl bilder som rörlig
film kan användas. Sofie
Pahlin som går i Estet 11 var
en av de första eleverna att
bekanta sig med det digitala redskapet. Hon jobbar
med sitt gymnasiearbete
om dansanatomi och ska
importera material om detta i appen, efter att det först
kvalitetssäkrats av hennes
lärare.
– För ett sådant arbete kan
film vara en bra möjlighet,
sade Peyman Vahedi.

Erik Åmell

0612-77 17 64
erik.amell@allehanda.se

Skärpt straff för
spritsmugglare
sundsvall Hovrätten skärper straffen för två personer i den spritsmugglarhärva som avslöjades i Sundsvall 2011, skriver Sundsvalls Tidning.
En åtalad som pekas ut
som huvudman och hans
kompanjon döms båda till
fängelse i två år och fyra
månader.
Ligan åtalades för att ha
fört in nära 200 000 liter öl,
7 000 liter vin och nästan
2 000 liter sprit från Tyskland till Sverige och Sundsvall. Totalt åtalades mot 87
personer, 15 av dem dömdes i tingsrätten. (TT)

LOPPIS
Brännaborg

KOM OCH FYNDA!
Söndag 23/2 kl. 12–15
Fika

Välkommen!

VINTER-REA
20-75%
PÅ ALLT

20%

ÖVRIGT
(GÄLLER ORD. PRIS) I BUTIKEN

50 % på slalomskidor och pjäxor
50 % på längdskidor
50 % på kängor och skor
upp till 75 % på hockey
upp till 75 % på konfektion

HÄRNÖSAND 0611-135 31 • ÖPPET: MÅN-FRE 10-18, LÖR 10-18

STOLT
HUVUDSPONSOR

HÄRNÖSAND ÖPPET ALLA DAGAR 8–22
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Gäller endast
i dag lördag!
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LÖSVIKTSGODIS
Karamellkungen
Max 1 kg/hushåll

HANDLA ANDRA VAROR
FÖR 500k SÅ FÅR DU KÖPA:

BLÖJOR
Pampers/Libero/Coop
Välj mellan olika sorter
Max 1pkt/köptillfälle

1kA

DESSUTOM UPP TILL 5% ÅTERBÄRING.

