
Välkommen till matteljèn Vt-17

Datalogiskt tänkande för alla

Projektet fortsätter under våren för att förbereda för införandet av 

programmering/datalogiskt tänkande för alla. Vårens träffar är:

1 februari,  7 mars, 18 april

Workshops kring programmering

En workshop bestående av två halvdagar som handlar om hur 

man kan arbeta med programmering i olika åldrar. 

Datum: 20 april och 27 april 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=6ca3cf18ec84

En workshop kring bedömning av förmågor inom programmering

Datum: 24 maj 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=b04e269ae401

Utmanande matematik för särskilt begåvade elever

Träffarna på matteljèn med utmanande matematik fortsätter 

under våren. Vi kommer att utvidga verksamheten med träffar för 

barn i årskurserna 1-3. 

Använd länken för anmälan, det är du som undervisande lärare 

som anmäler eleverna. 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=2b9682943d0a

Träff kring Skolverkets bedömningsstöd i 

taluppfattning, år 1-3

Vi erbjuder en träff där vi tar upp Skolverkets bedömningsstöd i 

taluppfattning som fr.o.m. 1 juli 2016 är obligatoriskt att 

genomföra under år 1. Vi diskuterar och analyserar tillsammans 

och du kan själv påverka innehållet på träffen

Datum: 5 april 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=92ed7ef6741e

Inspirationsträffar i matematik för grundskollärare

I vår kommer vi på Matteljén erbjuda två inspirationsträffar för dig 

som undervisar i matematik i grundskolan. Vi kommer att 

diskutera aktuell forskning, delge varandra pedagogiska tips och 

tankar, diskutera bedömning mm. Du kommer själv att kunna 

påverka innehållet på träffarna. Vi erbjuder dessa träffar till 

matteambassadörerna, men vi välkomnar också andra 

intresserade matematiklärare. 

Datum 1 mars och 26 april 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=052b8ad163e9
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Träff i samband med nationella proven i matematik

Diskussion om genomförande, uppgifter, bedömning och 

utvärdering av resultaten i samband med genomförandet av 

de nationella proven.

Träff  år 6  19 april 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=e87fb47e9cb3

Träff år 9  17 maj 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=e7f3e0ebe5f7

Workshops/metodstöd för pedagoger 

Vi erbjuder ett antal workshops som din skola/ ditt arbetslag 

kan anmäla sig till. Vi kan hålla workshopen på Matteljén

eller komma ut till er skola/arbetsplats. Har ni andra 

önskemål om innehåll/plats/tid så hör av  er till oss. Ex på 

workshops kan vara:

Digitala läromedel ,Praktisk matematik , Det flippade 

klassrummet/använda filmer som stöd i matteundervisningen 

Datalogiskt tänkande/programmering, Språkutvecklande 

arbetssätt inom matematiken

Har ni andra önskemål är ni välkomna att höra av er. Kontakt 

kring detta sker via mail till: matteljen@linkoping.se

Elevworkshops 

Vi kommer ut till er skola och har en workshop för er 

klass/grupp om Programmering/datalogiskt tänkande.   Vi 

arbetar med ”Bee-bot” (år 1-3) och ”dash and dot” (år4-

9).Har ni andra önskemål angående innehåll i en 

elevworkshop så hör av er till oss.

Kontakt kring detta sker via mail till: matteljen@linkoping.se

Öppet hus för elever och föräldrar 

Vi erbjuder elever och föräldrar att komma på Öppet hus på 

Matteljén. Kom och testa på olika laborativa och utmanade 

matematikövningar, titta på vårt material samt ställ frågor till 

oss om matematik och matematikutveckling. Anmälan 

behövs ej.

Datum: 29 mars. Drop in mellan 18-20. Separat utskick om 

detta kommer när det närmar sig, men gör gärna reklam för 

detta redan nu! 

Välkomna hit! 

Kom och titta på vårt material, bläddra i läromedel, 

facklitteratur samt träffa oss som jobbar på Matteljén. Ni är 

alltid välkomna de dagar som vi finns på plats, som i första 

hand kommer att vara onsdagar och torsdagar. För att vara 

säkra på att vi är där - hör av er till oss innan ni kommer via 

mail eller telefon.

Mail:matteljen@linkoping.se

Telefon: 076-5271370
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