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Matematikbiennalen 2002

Matematiken ligger verkligen i tiden! På många olika nivåer i samhället börjar en allt
större förståelse växa fram för hur viktigt det är idag att kunna matematik och därmed
hur nödvändigt det är att satsa på matematikutbildning från förskola till högskola. Det
är därför en stor glädje för oss att kunna hälsa alla välkomna till Norrköping och
Matematikbiennalen 2002 under temat Matematik i tiden.

Temat signalerar också att precis som skolan måste följa samhällets utveckling
måste också matematikutbildningen följa med i tiden. Matematikens och samhällets
utveckling medför att det matematikkunnande som är nödvändigt för alla idag och
imorgon ställer nya krav. Hur detta avspeglas i matematikundervisningens innehåll,
form och metoder lyfts fram på biennalens föreläsningar, workshops, diskussions-
grupper och utställningar.

Bredden på matematikbiennalen förstärks ytterligare av det internationella
forskningsseminarium om matematikdidaktik, Madif 3, som föregår biennalen, med
ett rikt innehåll av stort intresse för matematikdidaktiker, lärare och lärarutbildare.

Vi vill också uppmärksamma den regionala kompetensutvecklingsdagen, som gett
en extra möjlighet för många lärare i matematik att under en dag delta i biennalen
med ett stort utbud av föreläsningar, workshops och utställningar. Upplägget från den
förra biennalen med en allmänhetens dag på lördagen följs upp här i Norrköping, då
föräldrar med barn i skolåldern och andra intresserade av matematikundervisning
inbjuds till ett särskilt program med föreläsningar, workshops och utställningar.

Matematikbiennalen ger inte bara en tidsbild av allt som är på gång inom svensk
matematikutbildning. Den är också en unik mötesplats där alla dess aktörer får
tillfälle att utbyta idéer och erfarenheter för att utveckla sin verksamhet. Därmed
påverkar den också vad som händer i framtiden genom biennaldeltagarnas aktiva
engagemang i såväl formella som informella samtal och diskussioner under dessa
intensiva men också som vi hoppas spännande och trivsamma dagar i Norrköping.
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