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K. Kjellström, N. Larson & K. Larsson

Den 1 oktober öppnar anmälnings
sidan för dig som vill delta i 
Matematikbiennalen 2010. Passa på 

att delta i Nordens största konferens med fokus 
på undervisning i matematik. Biennalen går av 
stapeln på Stockholmsmässan i Älvsjö den 28 
och 29 januari nästa år.

Deltagaravgiften är 3 300 kr (exkl moms) 
för två dagar. Då ingår bland annat deltagande 
i samtliga föreläsningspass, tillträde till utställ
ningen samt lunch och kaffe båda dagarna. Det 
finns också några specialerbjudanden vid tidig 
anmälan eller gruppanmälan.

Specialerbjudanden (exkl moms)

Två dagar, de 1 000 först anmälda 2 950 kr

Gruppanmälan av minst 5 deltagare 2 950 kr

Konferensfest, inkl moms     500 kr

En uppskattad tillställning är den traditionella 
konferensfesten, som äger rum i Victoriahallen 
på torsdagskvällen. På festen serveras en trerät
ters middag och till maten bjuds det på under
hållning av Kalles Kablar, som var mycket 
uppskattade på biennalen 2008. Efter midda
gen ges möjlighet att dansa till levande musik. 
Antalet deltagarplatser på festen är begrän
sat till 800 stycken enligt ”först till kvarn”. Du 
anmäler dig till festen samtidigt som du gör din 
vanliga anmälan. 

Matematikbiennalen har arrangerats vart
annat år sen 1980, då den första biennalen 
ägde rum på Folkets hus i Stockholm. Genom 
åren har värdskapet vandrat runt i landet och 
2008 kom biennalen tillbaka till Stockholm. 
Traditionen påbjuder att samma stad arrang
erar två biennaler i rad, så Stockholm står som 
värd även 2010.

Matematikbiennalen har utvecklats till en 
matematikfest av stora mått. År 2008 fanns 

över 3 000 deltagare på plats under de två 
dagarna på Stockholmsmässan. De flesta av 
deltagarna var lärare från förskola till högskola, 
men även skolledare, forskare och många andra 
fanns på plats. Då som nu erbjöds ett rikt pro
gram med 100tals föreläsningar och arbets
seminarier, ett 40tal idéutställare från skolor 
och förskolor, ett 30tal förlagsutställare från 
olika läromedelsföretag samt ett antal infor
mationsutställare, däribland NCM.
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En mycket viktig och uppskattad del av mate
matikbiennalen är de många mötena med olika 
människor. Man träffar gamla bekanta från 
utbildningstiden eller tidigare arbetsplatser, 
men knyter också nya kontakter med kollegor 
från olika delar av landet eller våra grann länder. 
Nu har vi ändrat föreläsarschemat och delvis 
lagt föreläsningarna omlott. Det innebär att 
det blir mer tid för spontana möten och mindre 
trängsel under rasterna.

På avslutningen av Matematikbiennalen 2008 
berättade astronauten Christer Fuglesang om 
sin rymdfärd. Men han framhöll också att han 
inte hade kommit så långt utan gedigna kun
skaper i matematik och presenterade fyra av 
sina favoritproblem inom matematik. Två av 
dessa fanns i förra numret av Nämnaren och 
här kommer de andra två.

Fuglesangs favoritproblem

Favoritproblem 3
Hur stor del av jordytan ser man från 
360 km höjd?

Favoritproblem 4
Visa att varje tal på formen abcabc är jämnt 
delbart med 13.

Ta chansen att utveckla din egen matema
tikundervisning genom att anmäla dig till 
Matematikbiennalen 2010. Läs mer om mate
matikbiennalen och hur du anmäler dig på 
www.mnd.su.se/matematikbiennalen.

Använd Nämnaren i den pågående  
matematiksatsningen!

NCm får många samtal från skolor och kommuner med önskan om tips och idéer för 
utvecklingen av matematikundervisningen. Det gäller också skolor som nu fått del av de 87 
miljoner kr som Skolverket nyligen beslutat om, se ncm.gu.se/node/3797
  ett sätt att ge långsiktigt stöd och inspiration är att ge alla lärare en egen prenumeration 
på Nämnaren. att i lugn och ro, vid en tidpunkt man själv valt, kunna läsa artiklar som känns 
angelägna och viktiga för det egna arbetet, och därefter diskutera dessa med kollegorna, 
är ett effektivt sätt att öka kompetensen. andras erfarenheter och lektionsidéer, tankar och 
resultat från utvecklingsarbeten och  forskning kan stimulera till nya vägar och mer varierad 
undervisning. Prenumeration på Nämnaren innebär också möjlighet att köpa annan litteratur 
från NCM:s utgivning till reducerat pris.
  Skolor som har fler än två prenumerationer har också möjlighet att få specialpris för personliga 
prenumerationer. För mer information, kontakta namnaren@ncm.gu.se 


