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Matematikbiennalen 2002

Programmet vid Matematikbiennalen 2002
innehåller under temat Matematik i tiden
föreläsningar, seminarier, workshops, läro-
medelsseminarier och diskussionsgrupper,
samt ett rikt utbud av läromedels-, idé- och
informationsutställningar. På den regionala
kompetensutvecklingsdagen på fredagen är
deltagarantalet ca 1100. På tredagarsbien-
nalen är det ca 2100 deltagare. På lördag är
det allmänhetens dag då familjer och andra
matematikintresserade kan besöka Campus
Norrköping och delta i ett specialprogram.

Program och medverkande
Studera detta program noga och skaffa dig
en översikt över lokaler och programpunk-
ter. Karta över Campus Norrköping finns på
sid 4. Var Hörsalen, De Geerskolans aula
(’Aulan’ i programmet) och Mimer ligger
kan du se på den utskickade parkerings-
kartan (finns även vid receptionen i Louis
De Geer). I programmet står både husets
namn och salens nr angivna (t ex Täppan 43)
för alla lokaler på Campus Norrköping.
Folksamsalen ligger i Arbetets museum på
plan 5. Övriga salar hittar du i Louis De
Geer konsert & kongress. Förutom De Geer-

hallen finns där Hemerycksalen och Trozel-
lirummet på våning 1, Mässingen på våning
4 samt Viran och Väven på våning 5. I
programmet står under salsbeteckningen en
siffra som anger hur många personer salen
rymmer.

Programmet är utformat efter inkomna
val. Det är därför viktigt att du deltar i de
programpunkter som du angav på anmäl-
ningsblanketten. Det är möjligt, trots att vi
gjort vårt bästa, att två eller flera av de
program som du valt äger rum samtidigt. Du
kan då välja en annat program eller välja att i
lugn och ro studera utställningarna i Kåken-
hus eller Täppan. Lägg gärna in ett besök på
Arbetets museum, Stadsmuseet eller Norr-
köpings Konstmuseum mellan några av
matematikföreläsningarna.

De program som valts av många deltagare
har vi placerat i De Geerhallen, Hörsalen
och i De Geerskolans aula. Där finns det
alltid plats om du behöver ett säkert
alternativ. Många program ges flera gånger
(se snabbguiden på sid 8). Kontrollera då
först vilken tid som passar dig bäst.

Några workshops har inte plats för alla
som vill vara med. Detta gäller bl a J9 ”Tid
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för lekfullt lärande i matematik” och L6
”Excel i grundskolan”. Här gäller ”först till
kvarn”. Programpunkten J3 ”Gå ut och räkna
med skogen” blev tidigt fullbokad av dem
som deltar i bennalen i sin helhet. En del
workshops har i samråd med de medver-
kande ändrats till föreläsningar för att kunna
klara publiktillströmningen.

För att få en idé om innehållet i olika
program kan du läsa sammanfattningarna i
Dokumentationsboken. Medverkande pre-
senteras både där och i slutet av detta
Program.

Efter den gemensamma invigningen i De
Geerhallen är arbetspassen numrerade som
Biennalpass 4, 5A, 5B, 6 och 7 som anpass-
ning till tredagarsbiennalens numrering.

Utställningar
Glöm inte att avsätta tid till det rika utbudet
av utställningar, se Utställningskatalogen.
Läromedelsutställningarna finns samlade i
Täppan och idé- och informationsutställ-
ningar i Kåkenhus. Även vid årets biennal
delas Nämnarenstipendium ut till bästa idé-
utställare.

Nytillkomna program och program på
engelska
Nytillkomna programpunkter fanns inte med
i Valprogram och det är endast de som varit
inne på hemsidan som valt dem. Det bör
därför finnas gott om plats i programmen
B16, B17, D16-D18, D19, F10, G21-G24,
H33, H34, J27, J28, L24 och L25. Det är
mycket fina programpunkter som tillkommit
som du inte bör missa! Detta gäller inte
minst våra utländska gäster, som är interna-
tionellt välkända matematikdidaktiker. Se
programmen E5, G9, G21, H33 och L25.

Kaffe och lunch
Kaffe/te med tilltugg serveras i entimmes-
pauserna i Louis De Geer, Kåkenhus och
Täppan. En huvudregel är att du ska dricka

kaffe i den byggnad du ska vara i på nästa
arbetspass.  Ska du vara i Folksamsalen,
Mimer, Bomullsspinneriet, Hörsalen eller
Aulan (De Geerskolan) dricker du kaffe i
Louis De Geer.

Den som deltar i biennalpass 5A äter
lunch från 12.45 och den som tänker delta i
biennalpass 5B äter lunch med start 11.30.
Många programpunkter kl 13.00 (biennal-
pass 5B) är öppna enbart för deltagare i
kompetensutvecklingsdagen varför det är
lämpligt att välja det lunchpass som börjar kl
11.30.

Kvällsprogram
Kongressmiddagen (kräver föranmälan)
börjar kl 19.15 i Louis De Geer konsert &
kongress. Efter kongressmiddagen blir det
musikunderhållning (se sid 5). Biljetter till
de olika evenemangen delas ut under freda-
gen i kongressbyrån i Louis De Geer. Minst
antal platser finns det till jazzprogrammet.
Efter konserterna blir det dans i Värme-
kyrkan.

Information
Informationsdiskar finns vid kongressbyrån i
Louis De Geer och i entréplanet i Kåkenhus,
där också en anslagstavla finns där nyheter,
ändringar och information om utställ-
ningarna i Kåkenhus anslås.

Matematik i tid
För att det mycket täta programmet ska
fungera under hela biennalen är det viktigt
att vara i god tid till föreläsningar, semi-
narier och workshops så att inte onödiga
förseningar uppstår, något att tänka på inte
minst när man ska förflytta sig mellan olika
byggnader. Passa då också på och njut av
den fantastiska miljön i industrilandskapet!

Christer Bergsten, Peder Claesson
Organisationskommittén


