
 
 

 

INBJUDA N 
Öppna seminarier inom matematik 
och fysik utifrån didaktiskt perspektiv

VÅREN 
2015

Anmäl dig alltid till Katalin Földesi, katalin.foldesi@mdh.se
Sista anmälningsdag: två dagar före det aktuella seminariet.

ANMÄLAN

12 fEBRUARI 
TID: 16:15 - 18:00  

PLATs: E310, Eskilstuna

Läromedel som ett stöd för lärare inom matematikundervisningen 
Doktorand och matematikmentor Jannika Neuman diskuterar läromedel i matematik och hur de kan konstru-
eras för att fungera som ett stöd för lärare i planering och genomförande av klassrumsundervisning. Resultat 
från aktuell forskning presenteras och exempel ges från både svenska och utländska läromedel i matematik. 

Ta gärna med det läromedel (lärobok samt lärarhandledning) du främst använder i matematikundervisningen. 
Tillfälle kommer ges för att diskutera detta och utbyta erfarenheter tillsammans med övriga deltagare!

Planeringsträff för Matematikförmiddag
Planeringsträff för Matematikförmiddagen den 20 mars.
Ansvariga: Katalin Földesi och Carina Helmersson

Matematikförmiddag som börjar med Kängurutävling
Välkommen till matematikförmiddag på MDH i Eskilstuna och Västerås. Under dagen kommer det vara 
Kängurutävling, kreativ workshop och utställning. Detaljerad program kommer inom kort. 
Ansvariga: Carina Helmersson, Västerås. Katalin Földesi, Eskilstuna.  

Finska lärarhandlingar i matematik – Resurser för grundskollärare 
att designa och genomföra undervisning
Tuula Koljonen, adjunkt i specialpedagogik och doktorand i matematikdidaktik på Mälardalens högskola förelä-
ser om sin licenciatavhandling. Hon genomförde dokumentanalyser av nästan 90 procent av de lärarhandlingar 
som användes i finska skolor under 2008. Frågor hon ställde var vilken typ av resurs dessa utgör för lärare och 
i vilket typ av klassrum lärarhandledningarna verkar understödja. Under föreläsningen diskuteras resultat, 
slutsatser och dess praktiska implikationer som är av intresse för forskare, läromedelsförfattare men även för 
lärare, rektorer och kommuner som vill utveckla och förbättra sin undervisning i matematik.

5 MARs 
TID: 16:15 - 18:00  

PLATs: E310, Eskilstuna

20 MARs 
TID: 08:00 - 12:00  

PLATs: Beta, Västerås 

Aula Collegium, Eskilstuna

23 APRIL 
TID: 16:15 - 18:00  

PLATs: E310, Eskilstuna

”Från ostimulerad till motiverad. Hur man kan arbeta med
 elever med talang och intresse för matematik”
Anna Mustafa, som arbetar i Europaskolan Rogge i Strängnäs, presenterar hur hon arbetar med eleverna 
för att utveckla elevernas problemlösningsförmåga och förmåga att resonera och tänka logiskt.

21 MAJ
TID: 16:15 - 18:00  

PLATs: E310, Eskilstuna

Seminarierna vänder sig till dig som undervisar i matematik, matematikdidaktik eller 
är lärarstuderande som får utbildning i ämnet matematik eller matematikdidaktik.


