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Medverkande

3N Olle Axling är universitetslektor vid matematiska institutionen, Linköpings universitet.

3E Eva Beijer-Olsen är idrottslärare i Söderköping, arbetar med att utveckla barns säkerhet
avseende motorik och sinnen i tidig ålder. Hon undervisar i idrott för de yngre barnen,
arbetar med utredning och träning av elever med koncentrations- och inlärningssvårigheter
samt har föreläsningar och fortbildning för vuxna.

1A, 3J Per Berggren är matematiklärare på Trädgårdsstadsskolan i Tullinge. Han är också
författare och lärarfortbildare.

3L Christer Bergsten är universitetslektor i matematik med ämnesdidaktisk inriktning vid
Linköpings universitet där han arbetar med lärarutbildning. Han var medförfattare till
Algebra för alla och arrangör av Matematikbiennalen i Norrköping 2002.

2K Lisa Björklund arbetar i PRIM-gruppen på Lärarhögskolan i Stockholm.

2N Kenneth Borg är lektor i matematik på Väggaskolan i Karlshamn.

2A Peder Claesson är nu pensionär, har tidigare varit folkskollärare och lärarutbildare vid
Linköpings universitet.

3H Bengt Drath arbetar halvtid som högstadielärare på Stöpenskolan i Skövde kommun och
halvtid som fortbildare och lärarutbildare på Högskolan i Skövde.

1B, 2B Göran Emanuelsson arbetar med Nämnaren och utvecklingsarbete vid NCM,
Göteborgs universitet.

2C Lillemor Emanuelsson är lågstadielärare och arbetar på NCM, Göteborgs universitet.

2D Margareta Engvall arbetar med lärarutbildning i matematik mot tidigare åldrar vid
Linköpings universitet.

1M Patrik Erixon  är matematik och fysiklärare på Vägga gymnasieskola i Karlshamn och
styrelsemedlem i Sveriges Matematiklärarförening, SMaL.

1O Lars Gustafsson, ansvarig för området vuxenutbildning och vuxnas lärande Nationellt
Centrum för Matematikutbildning, NCM, Göteborgs universitet



1L Cathrine Hobroh är matematiklärare, Gudrun Malmer-stipendiater, erhöll Nämnarens pris
för idéutställning vid biennalen i Malmö 2004.

2M Johan Häggström är matematikdidaktiker vid Göteborgs universitet och NCM.

2B Bengt Johansson är föreståndare för NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning)
och var huvudsekreterare i Matematikdelegationen.

2P, 3C Eva-Stina Källgården är lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm.

3M Katarina Kjellström  arbetar vid PRIM-gruppen på Lärarhögskolan i Stockholm med bl.a.
nationella prov för skolår 9 och Kurs A.

3D Birgitta Kuijl är lågstadielärare, speciallärare, fortbildare och läromedelsförfattare.

3K Krister Larsson är lärarutbildare vid Linköpings universitet, han har lång erfarenhet av
matematikundervisning från grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

3O Anders Lennartsson är bl.a. specialpedagog och arbetar på Komvux i Kalmar.
Dessutom ansvarar han för kompetensutveckling av matematiklärare.

3A Helena Lilja arbetar med kompetensutveckling i projektet Lärforum i Västerås, är också
matematiklärare på Wenströmska gymnasiet, läromedelsförfattare och ordförande i SmaL.

2G Doris Lindberg, mellanstadie- och speciallärare, läromedelsförfattare, Stockholm.

1A, 3J Maria Lindroth  är matematiklärare på Trädgårdsstadsskolan i Tullinge. Hon är också
författare och lärarfortbildare.

D Johan Lithner är professor i matematik med inriktning mot lärarutbildning och
pedagogisk yrkesverksamhet, Umeå universitet.

3A Anne Ljungdahl  är projektledare, författare och bibliotekarie.

3F Alistair Macintosh  has retired as Professor in Mathematics Education at University of
Tasmania, Australia and is guest professor at NCM, Göteborg.

1N Stefan Löfwall  undervisar i matematik och matematikdidaktik vid Karlstads universitet.
Han arbetar också i Matematikdelegationens arbetsgrupp för skolår 7 – 12.

1G Linda Marcus har arbetat inom barnomsorgen i snart 15 år. Just nu arbetar hon i
Ringblommans förskola i Norrköping med barn 1-5 år, och är dessutom fältmentor och
kursmentor vid lärarutbildningen vid Campus Norrköping, Linköpings universitet.

A, 1C Lars Mouwitz  arbetar vid NCM, Göteborgs universitet.

1H Eva Norén är adjunkt i matematikämnets didaktik med inriktning mot grundskolans
tidigare år. Hon är dessutom doktorand i didaktik vid Lärarhögskolan i Stockholm, där
hennes forskningsområdet handlar om minoritetselever och matematikundervisning.

1D Peter Nyström leder projektet Nationella prov och provbank vid Institutionen för
beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet.

3M Gunilla Olofsson arbetar vid PRIM-gruppen på Lärarhögskolan i Stockholm med bl.a.
nationella prov för skolår 9 och Kurs A.



C, 2F Ingrid Olsson är universitetsadjunkt vid Mitthögskolan och var ledamot i
Matematikdelegationen.

1K Ingvar O. Persson är lärarutbildare i matematikdidaktik vid Lärarhögskolan i Stockholm.
Han arbetar också med fortbildningsuppdrag och kurser i matematikämnets didaktik.

B Astrid Pettersson är professor i matematikdidaktik, ledare för PRIM-gruppen och
prorektor vid Lärarhögskolan i Stockholm.

3G Eva Riesbeck är lärarutbildare och forskare vid Linköpings universitet.

1J Ulla Runesson är forskare vid Göteborgs universitet

1E Sten Rydh arbetar med Mattesmedjan i Bengtsfors och har också gett ut läromedel och
böcker i problemlösning.

2L Marie Skedinger-Jacobson är anställd vid Malmö Högskola och har arbetat som
matematiklärare inom grund-, gymnasieskola och komvux.

2H Görel Sterner arbetar som projektledare vid NCM, Göteborgs universitet och som
specialpedagog i grundskolan. Hon har under många år bedrivit studier och utveck-
lingsarbeten kring matematik och skriftspråksinlärning i förskola och skola. Görel arbetar
också med kompetensutveckling av lärare i förskola, skola och i lärarutbildning.

3B Cecilia Sveider och hennes kollegor arbetar på Vidingsjöskolan i Linköping.

1L Ulf Söderstrand är bildlärare, Gudrun Malmer-stipendiat, erhöll Nämnarens pris för
idéutställning vid biennalen i Malmö 2004.

1F, 2E Maria Thunholm  är Ma/No lärare och arbetar på Folkparksskolan i Norrköping.

2O Norio Torimoto  är origami Master av Nippon Origami Association, industridesigner och
innovatör.

2J Nancy Williamson kommer från USA, bor nu i Kalmar där hon arbetar med
lärarutbildning. Hon talar svenska men använder även engelska på workshopen.


