
LUMA	  2013	  i	  Malmö	  

	  

PROGRAM	  

Onsdag	  25	  september	  
11.00-‐12.00	   Registrering	  i	  Orkanens	  atriumgård	  
12.00-‐13.00	   Lunch	  i	  Orkanens	  restaurang	  
13.00-‐13.30	   Information	  och	  Rektor	  Stefan	  Bengtsson,	  MAH	  hälsar	  välkommen	  i	  rum	  D222	  
13.30-‐14.15	   Professor	  Tamsin	  Meaney,	  MAH:	  Förskolans	  matematik	  och	  förskoleutbildning	  i	  ett	  

internationellt	  perspektiv	  
14.15-‐15.15	   ”Forskarkvartar”,	  med	  efterföljande	  frågestund,	  kring	  aktuell	  matematikdidaktisk	  forskning.	  FD	  

Jorryt	  van	  Bommel	  (KU),	  Doktorand	  Cecilia	  Segerby	  (MAH)	  	  
15.15-‐16.30	   Fika	  och	  därefter	  promenad	  till	  Västra	  hamnen	  
16.30-‐17.30	   Rundvandring	  i	  Västra	  hamnen	  utifrån	  ett	  pedagogiskt	  och	  hållbarutvecklingsperspektiv	  
17.45-‐	   Konferensmiddag	  på	  våning	  53	  i	  Turning	  Torso	  med	  hänförande	  utsikt	  och	  

musikunderhållning.	  
	  
Torsdag	  26	  september	  
08.30-‐09.30	   Fortsättning	  ”Forskarkvartar”	  
	   FD	  Per-‐Eskil	  Persson	  (MAH),	  FD	  Lisa	  Boistrup-‐Björklund.(SU)	  
09.35-‐10.30	   Ola	  Helenius	  (NCM)	  och	  Hanna	  Palmer	  (LnU).	  Varför	  får	  vi	  fortfarande	  se	  våra	  lärarstudenter	  

undervisa	  med	  fokus	  på	  ”räkning”	  under	  VFU:n?	  	  
10.30-‐12.45	   Hur	  genomförs	  nya	  lärarutbildningen	  i	  matematik?	  Möjligheter,	  problem	  och	  

erfarenhetsutbyte	  kring	  VFU,	  UVK,	  matematik	  och	  ämnesdidaktiskt	  innehåll,	  litteratur	  mm.	  
Förbered	  er	  för	  att	  beskriva	  hur	  just	  ert	  lärosäte	  arbetar.	  Presentation	  i	  åldersinriktade	  
diskussionsgrupper	  inkl	  fika:	  Förskola,	  F-‐3,	  4-‐6	  och	  Ämneslärare.	  	  

12.45-‐13.45	   Lunch	  i	  Orkanens	  restaurang	  
13.45-‐15.15	   Olika	  röster	  från	  matematiklyftets	  utprövningsomgång	  och	  modulframtagning:	  
	   Erfarenheter	  från	  utprövningsomgången:	  Anders	  Palm	  (Skolverket)	  

Handledare	  och	  rektorsutbildning:	  Annette	  Jahnke	  (NCM)	  
15.15-‐15.45	   Fikapaus	  	  
15.45-‐16.45	   Några	  iakttagelser	  från	  NCMs	  skolbesök	  under	  utprövningsomgången	  :	  Karin	  Wallby	  (NCM)
	   Modulkonstruktion:	  FD	  Constanta	  Olteanu	  (LnU)	  	  
16.45-‐18.00	   Avkoppling	  i	  Orkanens	  bibliotek	  
18.00	   Samkväm	  och	  matbuffé	  i	  Orkanen	  rum	  B230	  
	  
Fredag	  27	  september	  
09.00-‐10.30	   Utdelning	  av	  Göran	  Emanuelsonstipendiet.	  Föreläsning	  av	  pristagaren.	  
10.30-‐11.00	   Fikapaus	  
11.00-‐11.45	   Aktuell	  information	  från	  NCM	  Ola	  Helenius	  
11.45-‐12.00	   Avslutning	  och	  sammanfattning	  samt	  överlämning	  till	  kommande	  lärosäte	  att	  anordna	  

LUMA	  2014	  
12.00-‐13.00	   Lunch	  som	  kan	  tas	  med	  vid	  behov	  eller	  ätas	  i	  Orkanens	  restaurang	   	   	  


