
Matematikbiennalen som är den största 
matematikkonferensen i Sverige rik-
tar sig till lärare, skolledare, lärarut-

bildare, forskare och andra matematikintres-
serade från hela landet. Du kan anmäla ditt 
intresse för att hålla en föreläsning, workshop, 
idéutställning eller ett pass Kollegor emellan på  
www.matematikbiennalen2018.se. 

Under dagarna presenteras aktuell forsk-
ning och utveckling inom skolans alla stadier 
– från förskola till högskola. Välkommen med 
ditt bidrag!

När: 25–26 januari, 2018
Var: Karlstads universitet
Hur: Anmäl din föreläsning och läs mer om 
hur du gör på webbplatsen. Du blir kontaktad 
efter sommaren om du har blivit utvald som 
föreläsare till Matematikbiennalen 2018. 

Röster om Matematikbiennalen 2016
”Matematikbiennalen gav mig och mina kol-
legor en chans att gemensamt ta del av många 
fantastiska undervisningstips, idéer och forsk-
ning, något som bidrog till många 
givande diskussioner kring 
ämnet matematik. Konferensen 
bidrog till det kollegiala lärande 
som vi strävar efter. Det känns 
givande att få möjlighet att inspi-
reras tillsammans, träffa andra 
lärare som brinner för ämnet 
och ta del av den spännande 
utställningen.”

Malin Holgersson, 
Agnetebergsskolan, Arvika

”Vi har haft förmånen att med-
verka vid de flesta biennaler 
sedan 1996. Den i Karlstad 2016 
hade som de övriga ett mycket 
digert program med intressanta 

Anmäl dig som föreläsare till 
Matematikbiennalen 2018
I januari 2018 arrangerar Karlstads universitet Matematikbiennalen, en nationell konferens med 
2 500 deltagare, närmare 100 utställare och 200 föreläsare. Vill du vara en av föreläsarna eller 
idéutställarna? Då kan du anmäla dig nu!

föreläsare och utställningar. Karlstads univer-
sitet lyckades enligt oss att höja ribban ytter-
ligare ett snäpp. Detaljer som underlättade för 
alla som att det fanns abonnerade bussar när 
föreläsningar var slut som transporterade alla 
tillbaka till city (om man inte utnyttjade delta-
garkortet som gällde som biljett i lokaltrafiken), 
kaffe som fanns tillgängligt hela tiden så att 
”kaffeköer” uteblev är bara ett par av de saker 
som vi tycker gjorde biennalen till en av de 
bästa vi varit med på. Och om man till det läg-
ger den fantastiska festen med suverän under-
hållning och jättegod mat ser vi verkligen fram 
emot nästa biennal i Karlstad.”
Per Berggren & Maria Lindroth, föreläsare från 

Trädgårdsstadsskolan i Tullinge

”Fantastiskt välarrangerade dagar på fina 
Karlstads universitet där vi fick många trevliga 
tillfällen till att prata matematik och skolvardag 
med entusiastiska och inspirerande lärare. Vi 
ser fram emot 2018!”

Weronika Duvmo, utställare för Liber AB
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Föreläsningar och workshops
Föreläsare och workshopledare erbjuds:

◊ 45 minuter lång föreläsning eller workshop

◊ kostnadsfritt deltagande vid 
matematikbiennalen för en deltagare

◊ kostnadsfri konferensmiddag för en 
deltagare

◊ kostnadsfri hotellövernattning (två nätter) 
för en deltagare.

Flera personer kan medverka i samma bidrag 
men erbjudandet om gratis deltagande, middag 
och övernattning gäller endast en person.

Idéutställare
Ett av matematikbiennalens syften är att lära av 
och inspirera varandra. Idéutställningen erbju-
der möjligheten att dela med sig av samt visa 
upp utvecklingsarbeten, projekt och undervis-
ningsidéer från alla stadier – förskola till hög-
skola. Välkommen med ditt bidrag till idéut-
ställningen! Idéutställare erbjuds:

◊ monteryta om cirka 4 m2 inklusive bord och 
skärmväggar

◊ kostnadsfritt deltagande vid 
matematikbiennalen för en deltagare

◊ kostnadsfri konferensmiddag för en 
deltagare

◊ kostnadsfri hotellövernattning (två nätter) 
för en deltagare.

Flera personer kan delta i en idéutställning, 
men erbjudandet om gratis deltagande, middag 
och övernattning gäller endast en person. 

Kollegor emellan
Kollegor emellan var en ny presentationsform 
på Matematikbiennalen 2016. Här har du möj-
lighet att presentera och diskutera projekt och 
utvecklingsarbeten med lärarkollegor från hela 
landet. 

Kollegor emellan innebär att du som är verk-
sam lärare får tillfälle att göra en kort presenta-
tion, ca 10 min, av ett utvecklingsarbete eller 
projekt på din skola. Ett pass kan innehålla 2–3 
presentationer och leds av en moderator. Efter 
presentationen ges möjlighet till diskussion. 
Idémötena är valbara för övriga konferensdel-
tagare. Den som deltar med en presentation 
erbjuds:

◊ cirka 10 minuter lång presentation plus 
efterföljande diskussion

◊ kostnadsfritt deltagande för en person vid 
en av konferensdagarna.

Flera personer kan delta som initiativtagare till 
ett idémöte, men erbjudandet om kostnads-
fritt deltagande gäller enbart en deltagare.

www.matematikbiennalen2018.se
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