
Välkommen till

Matematikbiennetten i Linköping
C-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Lördagen den 16 april 2005

Den sjätte Matematikbiennetten i Linköping innehåller många av godbitarna från den 13:e
Matematikbiennalen i Malmö 2004 samt flera nya aktuella och spännande programpunkter.
Ett syfte med arrangemanget är att lärare ges möjlighet att träffas över kommun- och
stadiegränser för att dels få byta erfarenheter och idéer, dels ges en fortbildning av mycket
hög kvalitet där landets mesta och bästa matematikdidaktiker och lärarfortbildare medverkar.

Programmet, som är komponerat för att tillgodose intresset och behovet av fortbildning i
matematik för lärare i förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenundervisningen, inne-
håller föreläsningar, workshops, diskussionsgrupper och läromedelsutställningar. Om lärare
som deltar kan byta ut dagen mot en eller två kompensationsdagar vid terminsslutet, s.k.
”ferietjänstdagar”, kan det vara bra för både läraren och matematikundervisningen. En
inbjudan till matematikbiennetten har även skickats till enhetschefen på skolan.

För arrangemanget svarar matematiska institutionen vid Linköpings universitet.
Upplysningar lämnas av Christer Bergsten, tfn 013-282984 eller e-post chber@mai.liu.se.
Information om Matematikbiennetten uppdateras fortlöpande på biennettens hemsida

www.mai.liu.se/biennetten.

Varmt välkommen med din anmälan på bifogad anmälningsblankett, som också finns att
ladda ner från biennettens hemsida. Sista anmälningsdag är 15 mars 2005.

Christer Bergsten
Ordförande i organisationskommittén

Deltagaravgift Deltagaravgiften är 900 kr (exkl moms), inkl kaffe/te och lunch om anmälan görs
senast 15 mars. Vid sen anmälan (efter 15 mars) är deltagarvgiften 1100 kr.

Rabatt Skola som anmäler fler än 5 deltagare med samma fakturaadress betalar 200 kr lägre
pris för varje deltagare utöver fem. Anmälningarna med samtliga deltagares indivi-
duella valblanketter ska då insända samtidigt. Vid efteranmälan gäller ordinarie pris.

Seminarieval Varje deltagare väljer på anmälningsblanketten ett öppningsprogram samt en
programpunkt som förstahandsval och en programpunkt som andrahandsval inom vart
och ett av de tre arbetspassen enligt valprogrammet i detta häfte. Vissa program-
punkter som önskas av många kan komma att ges vid två tillfällen, andra kan komma
att utgå. Det slutliga programmet skickas i slutet av mars 2005 till alla skolor som
anmält deltagare. Se även hemsidan www.mai.liu.se/biennetten .

Anmälan Anmälan görs senast 15 mars på bifogad anmälningsblankett som faxas till
013-285760 eller skickas per post till

Matematikbiennetten, MAI, Linköpings universitet, 58183 Linköping



Matematikbiennetten i Linköping

C-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
Lördag den 16 april kl 8.30 – 16.00

Programöversikt

Tid Sal Aktivitet

08.15 – 09.00 Colosseum Samling i Hus C, Campus Valla.
Läromedelsutställningar.
De största förlagen i Sverige och många andra läromedels-
producenter medverkar. Ett utmärkt tillfälle att informera sig
om läromedelsutbudet inför ht 2005.

09.00 – 10.00 C-sal Välkomsthälsning
Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens
Lars Mouwitz samt representanter från näringsliv och media

09.00 – 10.00 C-sal Välkomsthälsning
Nationella och internationella utvärderingar 2003 –
Vad blev resultatet? Astrid Pettersson

09.00 – 10.00 C-sal Välkomsthälsning
Ge alla barn chans att erövra matematikens värld!
Ingrid Olsson

09.00 – 10.00 C-sal Välkomsthälsning OBS: DENNA PROGRAMPUNKT
MÅSTE TYVÄRR STÄLLAS IN AV ORGANISATORISKA SKÄL

Lärandesvårigheter i matematik – förmågan att resonera
matematiskt. Johan Lithner

10.00 – 10.45 Colosseum Kaffe/Te – Läromedelsutställningar

10.45 – 11.45 C-huset Arbetspass 1 eller Studium av läromedelsutställningar

11.45 – 14.30 Arbetspass 2 / Lunch / Läromedelsutställningar

Alternativ 1

12.00 – 13.00C-huset Arbetspass 2x eller Studium av läromedelsutställningar

13.00 – 14.15 Kårallen/ Lunch – Läromedelsutställningar
Colosseum

Alternativ 2

11.45 – 13.00Kårallen/ Lunch – Läromedelsutställningar
Colosseum

13.15 – 14.15C-huset Arbetspass 2y eller Studium av läromedelsutställningar

14.30 – 15.30 C-huset Arbetspass 3 eller Studium av läromedelsutställningar

15.30 – 16.00 Colosseum Kaffe/Te – Läromedelsutställningar


