
Konferensen berör:

  Hur kan du förstärka matematikundervisningen med 
digitala verktyg?

  Programmering på högstadiet – så kan du arbeta i helklass!

  Har alla elever som inte blir godkända i matematik 
dyskalkyli – eller finns det andra förklaringar? 

  Hur kan du integrera undervisningen av 
problemlösningsstrategier i matematikundervisningen?

  Så kan matematikuppgifter utvecklas så att alla elever  
kan delta utifrån sin egen förmåga och fulla potential.

  Flerspråkighet i matematikklassrummet – hur kan man 
stötta alla elever i att samtala om matematik på svenska?

  Så kan särskilt begåvade elever upptäckas och stimuleras 
med fokus på matematikämnet.

20-21 oktober 2020 • Stockholm

  
Välkommen till en konferens för dig som undervisar i matematik! Under två dagar presenteras 
aktuell forskning och praktiknära föreläsningar om bland annat digitala verktyg och programmering, 
matematiksvårigheter och elever som är särskilt begåvade i matematik. Välj att delta på plats eller ta del 
av inspelade föreläsningar. 

www.skolporten.se

På konferensen medverkar:
Mikael Tylmad, Södertörns friskola
Per Nilsson, Örebro universitet
Per Johansson, Navets skola
Edvard Ottoson, Navets skola
Ingemar Karlsson, Lunds universitet
Elisabet Mellroth, Karlstads kommun
Éva Fülöp, Hulebäcksgymnasiet
Pernilla Mårtensson, Jönköping University
Ulrika Ryan, Malmö universitet

Fortbildning för dig som undervisar i 

Matematik

Missa inte  
boka-tidigt-

pris! Nyhet! 
Nu även som 

webbkonferens! 

INFORMATION OM KONFERENSEN I STOCKHOLM 20-21 OKTOBER
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Fortbildning för dig som undervisar i  
Matematik

DAG 1 • TISDAG 20 OKTOBER 

09.00 Registrering med kaffe och smörgås

09.30 Skolporten hälsar välkommen

09:35 Programmering på högstadiet  
– så kan du arbeta i helklass
Välkommen till en workshop i programmering med praktiska 
exempel på hur man kan arbeta med programmering i 
helklass på högstadiet. Vi går igenom grunderna inom textuell 
programmering samt tittar på exempel med sannolikhetslära, 
geometri och funktioner. Vi kommer också att diskutera 
bedömning och vanliga fallgropar som man som lärare 
vill undvika. Du behöver inte ha några förkunskaper inom 
programmering – men egen dator krävs för att kunna delta aktivt. 

Mikael Tylmad har arbetat med programmering på 
högstadiet och gymnasiet sedan 2007 och skrivit flera 
läroböcker inom ämnet. Han har också samarbetat med bland 
annat Skolverket och Stiftelsen för internetinfrastruktur i syfte 
att hjälpa lärare som vill lära sig programmering.

11.00 Förmiddagskaffe

11.30 Digitalt förstärkt matematikundervisning
Hur kan du med enkla medel använda den befintliga tekniken 
i ditt klassrum för att förstärka en redan god undervisning i 
matematik? Under föreläsningen utgår vi från konkreta exempel 
och inspelat material från ett treårigt forskningsprojekt för att 
diskutera hur lärare kan förstärka sin matematikundervisning 
med digitala verktyg. 

• Få inspiration till hur du kan utöka ditt teknikanvändande i 
matematikundervisningen på sätt du kanske inte tänkt.

• Ta del av lektionsmaterial som du kan anpassa och använda i 
din egen undervisning.

Per Nilsson är professor i matematikdidaktik vid Örebro 
universitet. Per Johansson och Edvard Ottoson är båda 
lärare i matematik i årskurs 4-9 vid Navets skola i Örebro.

12.30 Lunch

13.30 Orsaker bakom låga prestationer i 
matematik  
I genomsnitt 10 procent av de svenska eleverna i årskurs 9 
går ut grundskolan utan godkänt betyg i matematik. I en 
aktuell avhandling från Lunds universitet har elever och 
lärare på högstadiet givit sin syn på vad detta beror på, och 
de har inte riktigt samma uppfattning. Ta del av studiens 
resultat och lär dig mer om orsakerna bakom, och vägen ut ur, 
matematiksvårigheter. 

• Vad anser elever, lärare samt svensk och internationell 
forskning att matematiksvårigheter beror på?

• Har alla elever som inte blir godkända i matematik 
dyskalkyli, eller finns det andra förklaringar? 

• Hur uppkommer matematikängslan, och hur kan vi 
förebygga och lindra den?

• Hur skapar vi meningsfullhet och förståelse i matematiken?

Ingemar Karlsson är fil.dr i utbildningsvetenskap med 
inriktning matematikdidaktik vid Lunds universitet. Han 
har en bakgrund som matematiklärare, lärarfortbildare 
och föreläsare i matematikdidaktik. Ingemar forskar om 
förklaringar till låga prestationer i matematik och disputerade 
i september 2019.

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 Att stötta och stimulera elever med särskild 
begåvning i matematik
Vad innebär det egentligen att vara särskilt begåvad i matematik? 
Varför ska dessa elever få uppmärksamhet och vem har egentligen 
ansvar och kapacitet att undervisa dem? Ta del av en föreläsning 
som fokuserar på särskild begåvning utifrån ett historiskt 
perspektiv, aktuell forskning och exempel från svensk skola.

• Hur kan särskilt begåvade elever upptäckas och ges stöd och 
stimulans med fokus på matematikämnet?

• Vilka pedagogiska strategier kan man använda för att 
inkludera elever med särskild begåvning i matematik i ett 
lärande i den ordinarie undervisningen?

• Hur kan matematikuppgifter utvecklas så att alla elever kan 
delta utifrån sin egen förmåga och fulla potential?

Elisabet Mellroth är doktor i pedagogiskt arbete och arbetar 
som lektor inom STEM-ämnen vid gymnasieförvaltningen i 
Karlstads kommun. Sedan 2006 har hon engagerat sig i frågor 
gällande utbildning av elever med särskild begåvning. Hon 
föreläser nationellt och internationellt i ämnet och har drivit 
skolutvecklingsprojekt och fortbildning för aktiva lärare såväl 
som verksamheter för matematikbegåvade elever. 

16.30 Konferensen första dag avslutas

Sagt om Skolportens tidigare konferenser:
”Bra upplägg! Trevligt bemötande! Proffsigt och  

kvalitet rakt igenom!”

”Mycket bra med forskningsbaserade föreläsningar.”

”Mycket matnyttigt som jag tar med mig till  
den egna verksamheten.”

”Fantastiskt att få vara i en miljö under två dagar som ser 
möjligheter till förändring och utveckling!”

Ta med egen dator

För webbkonferens  

– se sista sidan!
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Fortbildning för dig som undervisar i  
Matematik

DAG 2 • ONSDAG 21 OKTOBER 

09.00 Mer information om föreläsningen kommer  
inom kort

10.00 Förmiddagskaffe

10.30 Strategier och strategisk tänkande vid 
problemlösning i matematik
Problemlösning har en särställning i ämnet matematik, men 
vad innebär det att vara en duktig problemlösare? Enligt 
kursplanen är problemlösning i sig en förmåga att utveckla men 
problemlösning ingår också i det centrala innehållet. Ta del av en 
presentation som diskuterar:

• Hur kan vi integrera undervisningen av problemlösnings-
strategier i matematikundervisningen?

• Vad är skillnaden mellan begreppen uppgift och problem?
• Hur kan matematisk problemlösning definieras?
• Vilken roll har strategier i elevers problemlösningsprocess?

Éva Fülöp är verksam som förstelärare i matematik och fysik 
på gymnasiet och disputerade hösten 2019 i matematik 
med inriktning utbildningsvetenskap. I sin forskning har hon 
intresserat sig för huruvida det går att föra in undervisning 
om problemlösningsstrategier i en vanlig matematikklass 
utan att utöka antalet undervisningstimmar, utan att 
kompromissa med elevers framsteg i matematik i allmänhet 
samt om det ger någon effekt på elevernas förmåga att lösa 
matematiska problem.

11.30 Lunch

12.30 Att undervisa med variation utifrån 
Shanghai-traditionen
Det finns en kinesisk tradition att undervisa i matematik 
utifrån en variation av innehållet. Genom att använda en 
medveten variation och sammanlänkning mellan uppgifter 
kan lärare strukturera undervisningen och därmed skapa 
goda möjligheter för elevers lärande. Ta del av en föreläsning 
där undervisningstraditionen Bianshi Jiaoxue från Shanghai-
området presenteras och exemplifieras.

• Vilka begrepp används inom traditionen och på vilket sätt 
kan de fungera som verktyg för att fånga god undervisning 
men också för att planera matematikundervisning?

• Vad är möjligt att lära från matematikuppgifter som är 
planerade och genomförda i Shanghai? 

Uppgifterna som vi kommer att gå igenom behandlar bland 
annat addition med tresiffriga tal, relationen mellan division 
och multiplikation samt addition och multiplikation med tal i 
bråkform.

Pernilla Mårtensson är lektor i didaktik med inriktning mot 
matematik vid Jönköping University. Pernillas forskning 
handlar om lärares professionsutveckling och sambandet 
mellan undervisning och lärande i matematik. Hon har bland 
annat medverkat i flera forskningsprojekt med lärare inom 
ramen för ämnesdidaktiskt kollegium och learning study. För 
närvarande ingår hon i ett VR-finansierat samverkansprojekt 
med forskare från Hongkong. I detta projekt undersöks 
undervisning utifrån Shanghai-traditionen.

13.30 Eftermiddagskaffe

14.00 Flerspråkighet i matematikklassrummet  
– en fråga för alla elever och lärare
Hur resonerar elever tillsammans om matematik när vissa elever 
är nyanlända, andra flerspråkiga och vissa har svenska som 
modersmål? I föreläsningen får ni ta del av hur några elever med 
olika språkbakgrund hjälper och ibland stjälper varandra när de 
resonerar kring matematik. 

• Vilken betydelse har det att det är just matematik eleverna 
talar om? 

• Hur kan man stötta alla elever i att samtala om matematik 
på svenska?

Ulrika Ryan disputerade i matematikdidaktik vid Malmö 
universitet i december 2019. Hon har en bakgrund som lärare 
in matematik och NO och har arbetat som lärarutbildare i 
matematik på Malmö universitet. 

15.00 Konferensen avslutas



Avsändare: Skolporten AB, 118 82 Stockholm

Skolporten AB | 118 82 Stockholm | 08-562 268 00Skolporten AB | 118 82 Stockholm | 08-562 268 00

Läs mer om våra konferenser:  
www.skolporten.se

Datum & plats
20-21 oktober 2020
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning och karta, www.naringslivetshus.se
Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg  
(röd linje). Det tar ca 30 minuter att promenera från centralen.

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som undervisar i matematik på 
högstadiet eller arbetar som matematikutvecklare. Programmet kan 
även vara intressant för dig som möter elever på gymnasiet som 
saknar grundkunskaper i matematik. 

Pris

Boka senast den  
30 april 2020

Boka senast den  
30 juni 2020

Ordinarie pris fr.o.m 
den 1 juli 2020

1 500 kr  
i rabatt 3 495 kr 1 200 kr  

i rabatt 3 795 kr 4 995 kr

Priserna är exklusive moms och när du har anmält dig skickas en 
faktura.

I konferenspaketet ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch och 
eftermiddagsfika för två dagar, samt dokumentation. 

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan.

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du 
inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa  
mail fastnar i spamfilter. 

Avbokning
För din trygghet: fri avbokning fram till 30 dagar före konferens-
start. Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen återbetalas 
fakturerad deltagaravgift. 

Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker 
ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Om både den fysiska och digitala konferensen ställs in, återbetalas 
hela beloppet.

Logi
Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre 
olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med 
vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL
Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via e-post: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via e-post: bokning@hoteltegnerlunden.se eller
tel 08- 674 18 10. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via e-post: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
Ange kod SKOL

INFORMATION OM WEBBKONFERENSEN  
26 OKTOBER - 5 NOVEMBER

Som alternativ till att delta på plats kan du ta del av konferensens 
föreläsningar digitalt! Föreläsningarna publiceras den 26 oktober 
och finns tillgängliga i 10 dagar, t. o.m. den 5 november. Titta i den 
ordning du vill och vid den tidpunkt som passar dig.

Du bokar på www.skolporten.se/anmälan och får 
inloggningsuppgifter, åhörarkopior och instruktioner via mail i 
god tid. Licensen är individuell och gäller för en (1) deltagare. Välj 
ordinarie eller webbaserad konferens vid bokningstillfället, med 
möjlighet att byta fram till 30 dagar innan konferensstart. Samma 
priser och avbokningsregler gäller för båda varianterna.

Under särskilda omständigheter kan konferensen komma att 
genomföras enbart digitalt och alla deltagare meddelas då 
personligen.

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Åsa Lasson 
0704-262827
asa.lasson@skolporten.se

Delta på plats eller på webben!

Fortbildning för dig som undervisar i  
Matematik

Fri avbokning på  

höstens konferenser!

Gäller fram till 30 dagar  

innan konferensstart 
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