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Matte - info
Välkomna tillbaka efter en solig
sommar, hoppas vi!

5

Matematik på Skansen

Hur gick det med sommarläs ningen? Blev
det en dec kare eller Matematik –
ett grundämne?

Var finns matematik en på Sk ans en?
Nio lärare 1-9 från fyra olik a s kolor i

foto: ncm.gu.se

Om ni ännu inte läs t den s å k ommer ni att
få möjlighet nu i hös t efters om vi delar ut
bok en på vårt första k ontak tpersons möte
den 7 s eptember på Sk ans en.

Diagnostiska verktyg 1 september

Stock holm stad har med hjälp av Sk ans ens
egna pedagoger oc h handledare från
Utbildnings förvaltningen gjort matematikuppgifter s om elever oc h lärare kan
använda på egen hand. Dess a uppgifter
kommer att pres enteras för er på
kontak tlärarmötet och i s lutet får ni även
möjlighet att prova dem.
Uppdragen är utformade s å att eleverna
ska formulera oc h lös a problem i
vardagliga situationer s amtidigt s om de
kan upptäck a estetisk a värden oc h
utveckla både his torisk a och nutida
matematisk a begrepp s amt till viss mån

En k ort pres entation av olik a diagnos tis ka

använda digital tek nik . Uppgifterna är

verk tyg s om finns att tillgå t.ex Förstå oc h

även förank rade i gällande s tyrdokument.

använda tal, ALP, Diamant; MUS m.fl
Dess utom pres enteras ock så Mathematics
ins ide the Blac k Box s om handlar om
formativ bedömning i matematik .
Bolinders plan kl 15- 17

Anmäl dig via denna länk!
https://w ebsurvey.textalk.se/start.php?ID=47729

De k ommer att läggas ut på
Pedagogstoc kholm oc h Sk ans ens hemsida.

Kontaktpersonsmöte på Skansen
den 7 september Kl. 15.00-16.30
OBS! Samling vid entrén kl 15.00
Anmäl dig via denna länk.
https://w ebsurvey.textalk.se/start.php?ID=47725

http://www.pedagogstockholm.se/Utveckling/matematik
Kontakt: Mait Adgård
mait.adegard@stockholm.se
tel: 08-50833008
Margareta Oscarsson margareta.oscarsson@stockholm.se tel: 08-50833053
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Mattesatsning ht -11
Här följer en sammanställning av några matematiksatsningar som hittills är planerade för
alla Stock holms matematiklärare. Separata utskick med mer information k ommer att skick as
till k ontak tlärarna samt läggas ut på Pedagogstock holm.

1 september 15.00- 17.00

18 oktober 15.30- 17.00

Diagnos tisk a verk tyg/ Black box

Kontak tpersons möte

Bolinders plan

Lokala projek t pres enteras

https://w ebsurvey.textalk.se/start.php?ID=47729

Lokal meddelas s enare

7 september 15.00- 16.30
Kontak tpersons möte
Sk ans en
https://w ebsurvey.textalk.se/start.php?ID=47725

14 september 15.30- 17.00
Öppen föreläs ning/Anna Wer nberg
Stock holms Univers itet

8 november 15.00- 16.30
Black Box Work shop
Mediotek et

16 november heldag
Matematik utvecklark onferens
Älvsjömäss an (OBS! Endast för tidigare

Rubrik: Teori möter praktik –
Learning study som modell för teoretisk
utveckling i klassrummet

ma- utvecklare)

23 + 26 september 2 heldagar

Öppen föreläs ning/ Per-Eskil Persson

Studi ec irk elhandledark urs i
laborativ matematik , Eirask olan

27 september 15.00- 16.30
Genrepedagogik och matematik

17 november 15.30- 17.00
Stock holms Univers itet G- salen

Rubrik: Räkna med bokstäver! Konsekvenser för
matematikundervisningen.

18 november 13.00- 17.00
Learning/Less on Study seminarium
Mediotek et

Seminarium / Utbildningsförvaltningen
Hantverk arg. 2F (Eftertank en)

11 oktober 15.30- 17.00
Öppen föreläs ning/ Cecilia Kihl

24 november OBS! 13.00- 17.00
Kontak tpersons möte
Bråk med Wiggo Kilborn
Lokal meddelas s enare

Stock holms Univers itet G- salen

Rubrik: En Positiv S yn på Negativa Tal:
omspråkets betydelse i
matematikundervisningen - resultat från en
doktorsavhandling.

OBS! Datum oklart 2 heldagar
Studiec irk elhandledark urs i Förs tå oc h
använda tal. Info k ommer s enare.

- Alla kurser är gratis men det finns ofta ett begränsat antal platser.
- Anmäl er via den länk som finns .
- Till de öppna föreläsningarna på Stockholms Universitetbehövs ingen anmälan.
http://www.pedagogstockholm.se/Utveckling/matematik
Kontakt: Mait Adgård
mait.adegard@stockholm.se
tel: 08-50833008
Margareta Oscarsson margareta.oscarsson@stockholm.se tel: 08-50833053

