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The p-Laplace Equation, the Infinity-Laplace equation and related topics
Linköping, 14-16 oktober
På grund av att detta nummers utgivning blivit kraftigt försenat, har den utförligare presentationen av denna konferens,
som inkluderats i det preliminära numret, tyvärr utgått

Svenska matematikersamfundets vintermöte
Tema: Tillämpad matematik
Plats:
Tid:

Glashuset, Linköpings Universitet
10:30-17:00, fredagen den 14/1 2005

Medverkande:

Nils Gustafsson (SMHI)
Reiner Lenz (Campus Norrköping)
Per Lötstedt (Uppsla)
Lars-Erik Persson (Luleå/Uppsala)
Gunnar Sparr (Lund)

Författare i detta nummer
Barbro Grevholm är sedan 2002 professor i matematikdidaktik vid Högskolen i Agder, Norge samt vid högskolan i Kristianstad
och gästprofessor i matematik och lärande vid Luleå tekniska universitet. Hon har en fil. lic. i matematik av det gamla slagetfrån Lund
1970 med Jaak Petree som handledare. Hon är docent i matematikdidaktik. Ett djupt intresse för frågor om lärande och undervisning
ledde på 80-talet till fördjupade studier i Sverige och utomlands inom matematikens didaktik. Efter tjänstgöring som lektor vid
gymnasieskolor i Eslöv och Lund återvände hon vid mitten av 80-talet som universitetslektor i matematik till Lunds universitet. Hon
har varit med om att utveckla och genomföra kurser i matematikdidaktik vid Lunds universitet (inom lärarutbildningen), vid
högskolan i Kristianstad och Luleå tekniska universitet både för grundutbildningen och forskarutbildningen.

Peter Hackman avlade en fil.lic i Stockholm 1970 (Christer Lech) och har sedan dess tjänstgjort som lektor vid det då nystartade
Linköpings Universitet. 1968 deltog han som svensk lagledare för Olympialaget i Moskva. Han har under många år engagerat sig i
utbildningsfrågor och skrivit ett antal debattartiklar i den akademiska pressen. Som framgår av artikeln har han finlandssvenskt påbrå.

Lars Johansson som efter en brokig ungdom upptäckte matematiken på 80-talet. Han läste då till civilingenjör teknisk fysik, och
doktorerade därefter på KTH vid avdelningen för Vägteknik (avhandlingen handlade om släckt kalk i asfalt). Sedan 1998 har han
undervisat vid KTH-Syd i matematik och styr- och reglerteknik.
Arne Söderqvist har verkat som gymnasielärare i matematik och fysik sedan början av 70-talet. På senare år har han verkat som
adjunkt vid Södertörns högskola, och är sedan 2004 verksam som matematiklärare på Tekniskt basår vid KTH-Syd.Söderqvist är en
flitig debattör och har publicerat ett stort antal debattartiklar i dagspressen. Han är även med i redaktionen i vår systertidskrift
Qvartilen, ett organ för statistikersamfundet.

Innehållsförteckning
Detta Nummer : Ulf Persson
Välkomna till ett nytt år : Sten Kaijser
Svar till Häggström : Claes Johnson
Häggström noterar : Olle Häggström
Intervju med Ari Laptev : Ulf Persson
Om påstådda och verkliga reformbehov : Peter Hackman
Matematik som populärvetenskap : Sten Kaijser
Recension av en klassiker : Arne Söderqvist
När jag köpte Sigma : Lars Johansson
Ingelstams sju kunskapskulturer : Olle Häggström
Matematikdidaktikens världskonferens : Barbro Grevholm
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Notiser
Nytt format och namn på medlemsutskicket :
Titelbladets illustration :
Skolvärlden och matematikdelegationen :
Matematiskt Forum :
Uppdatering av palindromiska årtal :
Stadgeändringar :
Rådsforskarnämnden (RFN) söker ny ordförande : Torsten Lindström
Vintermötet i Linköping : Sten Kaijser
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