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Lärarstuderande i matematik inbjuds till
Matematikbiennalen 2002 i Norrköping 24-26 januari

Varje högskola/universitet inbjuds härmed av Linköpings universitet och Norrköpings kommun att sända
högst tre studenter representerande olika inriktningar bland följande.

• Förskola
• Grundskolans tidigare år
• Grundskolans senare år
• Gymnasieskola/vuxenutbildning
• Speciallärare

Arrangörerna av Matematikbiennalen 2002 står för studenternas deltagaravgift (inkl mat), ordnar
kontakter med de studerande vid Linköpings universitet (gällande logi och olika aktiviteter). Respektive
högskola/universitet står för resor för sina studerande.

Ett viktigt syfte med biennalerna är att det utvecklingsarbete i matematik och matematikutbildning som
pågår skall presenteras och spridas. En väsentlig del av detta arbete sker inom utbildningen av lärare.
Lärarstuderande som deltar i Matematikbiennalen ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och får kontakt med
studerande från andra utbildningsorter samt intensiv inspiration från lärare och skolor som aktivt arbetar
med utveckling av svensk matematikundervisning.

För mer information se biennalens hemsida på www.mai.liu.se/biennal

Ett villkor för deltagande är att de studerande från samma högskola/universitet tillsammans svarar för
någon form av utställning gällande studierna på respektive studieort och/eller i seminarieform redovisar
examensarbeten. Presentation kan göras som idéutställning, workshop, föreläsning eller seminarium.
Berätta om utbildning och aktiviteter och de mest positiva inslagen!

Anmälan sker direkt till Maria Bjerneby Häll (med e-post, se nedan) senast den 12 december,
genom att kontaktpersonen skickar namn, studieinriktning och e-postadress för de lärarstuderande
som högskolan vill skicka till biennalen. Dessa kontaktas sedan direkt av Maria för ytterligare
uppgifter för anmälan.

I samband med anmälan ber vi att få namn med e-postadress på en kontaktperson bland lärarutbildarna i
matematik vid varje högskola/universitet. Denna kontaktperson bör ta ansvaret för att studenter kontaktas
och får ta del av bifogat Valprogram för Matematikbiennalen 2002, där förutom ett stort antal
programpunkter även ytterligare information om biennalen finns.

Varmt välkommen med anmälan av lärarstuderande till Matematikbiennalen 2002!
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