
Sonja−Kovalevsky−dagarna
Matematik för gymnasister
Lund, 10−11 oktober 2003

Tack för intresseanmälan till Sonja-Kovalevsky-dagarna p̊a Lunds universitet i oktober.
Vi har reserverat plats för tv̊a av Era gymnasieelever.

Det är nu tid för en definitiv anmälan. Vi vill ha namn och e-post p̊a Era tv̊a deltagare
senast den 9 september (vi har redan f̊att lite information fr̊an en del skolor). Anmälan kan
göras med vanlig post eller (helst) via e-post till adressen:
kovalevsky@maths.lth.se

Som vi tidigare informerat är kostnaden faställd till 3000 kr/deltagare. Evenemanget
finansieras enbart genom stipendier fr̊an universitet, företag och skolor, där de tv̊a först-
nämnda källorna inte räcker för att finansiera 200 deltagare. Vi vill därför be Er att göra
ert bästa för att stipendiera Era elever (en del skolor har redan lämnat besked om detta vid
preliminäranmälan medan andra d̊a var osäkra). Vi är tacksamma för besked om Edra sti-
pendieringsmöjligheter samtidigt med definitiv anmälan. Beloppet kan sättas in p̊a PostGiro
15650-5 Lunds universitet senast den 23 september. Var vänlig ange följande beteckning
vid inbetalning: 107151/SK/70-02.

Under v 37-38 kommer vi att ha närmare kontakt med Er ang̊aende detaljer kring resa och
uppehälle. Fortsatt kontakt kommer företrädesvis att ske via e-post till skolans kontaktperson
och anmälda elever.

Vi bifogar en affisch med anknytning till detta evenemang. Sätt gärna upp den p̊a lämplig
plats p̊a Er skola.

Det g̊ar ocks̊a bra att kontakta oss genom

Mario Natiello
Matematikcentrum (LTH), Lunds Universitet
Box 118 - Hämtställe 6
221 00 LUND
Tel : 046-222 09 19
Epost: kovalevsky@maths.lth.se

Vänliga hälsningar

Gunnar Sparr
Matematikcentrum, Lunds Universitet

Sonja-Kovalevsky-dagarna — matematik för gymnasister
12–13 november 2004, Linköping

Sonja-Kovalevsky-dagarna riktar sig till gymnasister som är intresserade av matematik. Världs-
matematik̊aret 2000 ordnades de för första g̊angen och har sedan dess genomförts årligen med
m̊anga nöjda deltagare. Se webbsidan för mer information:

http://www.mai.liu.se/kovalevsky .
Behovet av att utbilda människor för matematiskt, naturvetenskapligt och tekniskt arbete

ökar. Ett mål med Sonja-Kovalevsky-dagarna är att öka intresset för matematikstudier bland
ungdomar inför val av högskoleutbildning. Varje gymnasieskola med naturvetenskapsprogram
inbjuds att skicka tv̊a elever till matematikdagarna. Eleverna väljs bland dem som visar ett
levande intresse för ämnet matematik. Rektor och lärare utser deltagarna, helst en kvinnlig och
en manlig elev som g̊ar sista året i gymnasiet.

Syftet
Dagarna syftar till att ge deltagarna

• en bild av matematikens betydelsefulla roll i v̊art samhälle

• först̊aelse för matematikens snabba och fortg̊aende utveckling under de senaste hundra åren

• tillfälle att möta inspirerande förebilder inom utbildning, forskning och näringsliv

• medvetande om nyttan av goda matematikkunskaper i ett framtida yrkesliv

• goda möjligheter att knyta kontakter med likasinnade.

Matematik skall här tolkas i vid mening, som de matematiska vetenskaperna, innefattande
numerisk analys, matematisk statistik, optimeringslära, datalogi och en rad andra omr̊aden inom
tillämpad matematik.

Program
Programmet utgörs av en intressant blandning av föredrag, workshops, utställningar, filmvisning
mm. Föredragsh̊allarna representerar b̊ade universitet och näringsliv. Deltagarna f̊ar tillfälle att
träffa studenter och prata om matematikstudier p̊a högskolan. En panel att ställa fr̊agor till
kommer ocks̊a att ing̊a. Dessutom blir det underh̊allning i form av spex och musik, allt med
matematisk anknytning.

Arrangörer
Nationalkommittén för matematik vid Kungliga Vetenskapsakademien arrangerar Sonja-Kovalev-
sky-dagarna i samarbete med Svenska matematikersamfundet. I år genomförs dagarna i Linköping,
med Matematiska institutionen vid Linköpings universitet som lokal organisatör.

Finansiering
Att planera och genomföra ett arrangemang av denna storleksordning, med ca 200 deltagare i tv̊a
dagar, kräver stora insatser. Ericsson och Saab bidrar i år med basfinansiering för planering och
organisation. Genomförandet möjliggjörs tack vare bidrag fr̊an andra företag och organisationer,
universitet och högskolor. De flesta skolor bidrar ocks̊a till att bekosta deltagandet för egna elever.

För programkommittén,
Gerd Brandell, ordförande


