Yvonne Liljekvist

Biennalrådet presenterar sig
Matematikbiennalen är en välbesökt konferens som genomförs vartannat år.
För att säkerställa att biennalerna fortsätter att arrangeras, och att erfarenheter
förs vidare från en arrangör till nästa, finns sedan 1992 ett biennalråd. Här
beskrivs organisationen bakom av rådets nuvarande ordförande.

M

atematikbiennalen är en konferens där matematiklärare från alla
skolformer möts och utbyter erfarenheter. Den har genomförts på
olika lärosäten runt om i Sverige vartannat år sedan 1980. I år gick
den av stapeln i Växjö, vid Linnéuniversitetet som också är värd igen 2022.
Biennalrörelsen, där Matematikbiennalen är det stora arrangemanget, bygger till stor del på en folkrörelsetanke. Mycket av arbetet sker på frivillig basis,
vilket innebär vissa utmaningar när det gäller långsiktighet och uthållighet.
Matematikbiennalerna styrs och genomförs dels av en programkommitté, dels av en lokal kommitté. Programkommittén består av representanter för tidigare, nuvarande och kommande arrangör, NCM, och tidigare även
Skolverket. Den lokala kommittén utgörs av personer på det lärosäte som är
arrangör. 1992 inrättades biennalrådet för att säkerställa att biennalerna skulle
fortsätta att arrangeras. Syftet var att finna en obyråkratisk struktur, med tillräckligt stöd i den matematikdidaktiska gemenskapen. Rådet möts 1–3 gånger
om året och ska fungera både som en startmotor för kommande biennaler och
som en kunskapsresurs för programkommitté och lokala arrangörer.
Biennalrådets huvudsakliga uppgift är att uppmuntra, samla in och
behandla ansökningar om att arrangera Matematikbiennalen från intresserade
lärosäten, och fatta beslut om kommande arrangemang. Inför beslutet granskar
rådet lärosätets plan med beskrivningar av ekonomi, tänkta lokaler, övergripande logistik och personella resurser, och bedömer om planen verkar genomförbar. Rådets uppgift är också att säkerställa att dokumentation finns tillgänglig från biennaler som har genomförts, vilket sker i samarbete med NCM.
Ett arbete pågår för att tydliggöra riktlinjer för hur rådet i framtiden kommer att utse arrangör för att bland annat säkerställa att biennalen hålls i olika
delar av Sverige och att kvaliteten på konferensen upprätthålls. För att fortsätta vara en framgångssaga är biennalrörelsen beroende av skickliga och engagerade lokala arrangörer och uthålliga biennalråd med öppna kommunikationsvägar till andra nätverk som Lärarutbildare i matematik, LUMA, Svensk
förening för matematikdidaktisk forskning, SMDF, och Sveriges matematiklärarförening, SMaL.
Biennalrådets legitimitet säkerställs bland annat via kopplingen till LUMA.
Nätverket arrangerar en årlig konferens som roterar mellan de lärosäten som
erbjuder matematiklärarutbildning och vid denna konferens presenteras
Biennalrådets arbete och nya deltagare i rådet utses.
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Biennalrådets sammansättning
Biennalrådet sätts numera samman enligt principer som bestämdes på biennalen i Umeå 2014 med målet att säkerställa långsiktighet och representativitet,
samt att tillräcklig erfarenhet ska finnas hos rådets medlemmar. En representant utses från förra arrangören (tillika ordförande), en från nuvarande arrangör,
en från kommande arrangör (när den finns utsedd) och ytterligare en från
vardera av de högskoleregioner som inte finns representerade bland tidigare
nämnda samt en från NCM.
Respektive arrangör och NCM utser sina representanter på egen hand, men de som ska representera de Rådets nuvarande sammansättning
övriga högskoleregionerna utses via nomineringsförfaYvonne Liljekvist, ordförande
rande för beslut vid LUMAs årliga konferens. Eftersom
Hanna Palmér, nuvarande arrangör
varken LUMA eller Biennalrådet är föreningar med
Jonas Bergman Ärlebäck, Linköping
stadgar och årsmöten så bygger detta på förtroende och
Catarina Rudälv, Umeå
ett informellt samarbete för att säkerställa biennalrörelKerstin Larsson, Stockholm
sens långsiktiga arbete. Tanken är att ha så lite överbyggNiklas Eriksen, Örebro
nad som möjligt och LUMAs roll i detta sammanhang
Peter Nyström, NCM
är därför att säkerställa att rådet:
◊

är verksamt och fungerande

◊

representerar i Sverige verksamma lärarutbildare och forskare i
matematikdidaktik samt de institutioner de verkar inom.

Vid nästa LUMA, som äger rum i Umeå hösten 2020, är det aktuellt att se
över och godkänna ett nytt råd, samt få en redogörelse för arbetet med att utse
det lärosäte som ska arrangera biennalen 2024. Det pågår också en diskussion
om att gå över till att biennalen hålls en gång på varje plats istället för två. Det
handlar dels om att snabbare rotera mellan olika delar av landet, dels om att
belastningen på en enskild arrangör är stort. Att arrangera två biennaler i rad
innebär ett engagemang som sträcker sig över åtta år.
Vi i Biennalrådet ser fram emot att träffas vid nästa LUMA och berätta mer
om vårt arbete. Vi ser gärna ett stort deltagande på LUMA för att säkerställa
rådets legitimitet. Håll utkik efter information om nomineringsförfarande till
biennalrådet i samband med information om LUMA.
Läs mer om Matematikbiennalen och LUMA på NCM:s webb
matematikbiennalen.ncm.gu.se och luma.ncm.gu.se
Stor uppslutning när skolministern
håller tal på Matematikbiennalen i
Växjö, januari 2020.
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