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Varmt välkommen till Sonja
Kovalevsky-dagarna 2019!
Äntligen är det dags igen för de årliga Sonja Kovalevsky-dagarna. Under de följande två dagarna ska vi
försöka öka din nyfikenhet inom ämnet matematik.
Här på Mittuniversitetet så bedriver vi både forskning och undervisning inom matematik. Matematik är
den enda exakta vetenskapen, och mer fascinerade ämne får man leta efter. Under kommande dagar
kommer ni få uppleva olika delar av matematiken och matematikens bredd slutar inte där, det finns
nästan oändliga tillämpningar.
Sitt tillbaka och njut nu av föreläsningarna och låt fantasin flöda. Moderator är ingen mindre än
magikern och gycklaren Arkadia, och han kommer även ha en show för oss under middagen på fredag.
Ännu en gång, varmt välkommen till oss på Mittuniversitetet önskar projektgruppen och
programkommittén för Sonja Kovalevsky-dagarna.
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Torsdag 7 november
15.00-18.00

Registrering/incheckning och mingel på Quality Hotel Sundsvall. Vid registrering får deltagarna
sin ”hoodie” (huvtröja) efter anmäld storlek

18.30

Middag på hotellet och kortare uppträdande av trollkarlen Arkadia

Fredag 8 november
8.00

Samling utanför entrén till hotellet för valfri gemensam promenad till Mittuniversitetet, campus
Sundsvall, Fälldinsalen N109, se campuskarta

8.40–09.30

Invigning – moderator Arkadia

9.30–09.45

Bensträckare med frukt

9.45–10.30

Aktiemarknaden och prissättning av derivat – Ola Hammarlid, Swedbank

10.30–11.15

Fika med smörgås

11.15–12.00

Jag har ett problem – Frank Wikström, Lunds universitet

12.15–13.00

How many different triangles are there? – Lisbeth Fajstrup, Aalborgs universitet

13.00–14.00

Lunch

14.00–14.30

Livet som doktorand – Linnea Hietala, Göteborgs universitet

14.30–17.00

Problemlösningstävling (grupparbete), inklusive fika

17.00

Avslutningen av dagen

19.00

Middag och magishow med trollkarlen Arkadia på hotellet

Lördag 9 november
Utcheckning: Kom ihåg att checka ut från hotellet på morgonen (gäller ej de som stannar tom söndag). Bagaget
kan lämnas i hotellets bagagerum eller tas med till Mittuniversitetet (ni som avreser direkt efter avslutningen måste
ta med er bagaget till Mittuniversitetet).
8.00

Samling utanför entrén till hotellet för valfri gemensam promenad till Mittuniversitetet,
Fälldinsalen N109.

8.30–08.45

Inledning – moderator Arkadia

8.45–09.30

Oändligheten – Frank Kutzschebauch, universitetet i Bern, Schweiz

9.30–10.00

Fika

10.00–12.00

Kryptografi, är det matematik eller inte? – Pia Heidtmann, Mittuniversitetet

12.00

Lunch

13.00

Avslutning med prisuatdelning

13.30

Hemresa

INFORMATION TILL DELTAGARE MED AVGÅNG FÖR HEMRESA 14:06
Busstransfer till tågstationen (Sundsvalls central) med avgångstid 13:30. Bussen avgår
från campus och åker direkt till tågstationen (kom ihåg att ta med ditt bagage till
Mittuniversitetet).
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Arkadia
Var arbetar du och med vad?
Jag arbetar över hela världen men med fokus på Norden. Mitt jobb
går ut på att skapa förundran och humor med hjälp av magi. Det kan
ske genom mingeltrolleri, scenshower eller som konferencier. Jag gör
också en del TV-program. Nu senast i Las Vegas där jag spelade in ett
nummer för programmet ”Penn & Teller’s Fool Us”.
Var har du studerat?
Jag studerade till gymnasielärare i samhällskunskap och historia men slutade undervisa efter några år i
yrket. Min stora passion kom i vägen.
Varför är matematik så kul?
Alla ämnen har sin charm och ofta handlar det om kunskap. Ju mer kunskap du har om ett område, ju
roligare och intressantare är det. Min kunskap om matematik är dock ganska lätt att mäta.
Hur arbetar du med matematik i ditt yrke?
Huvudsakligen i samband med bokföring och milersättningar. Sällan annars faktiskt.
Vad har varit utmanande i din karriär?
Jag jobbar med glädje och humor. När livet i övrigt hamnar på sned exempelvis genom sjukdomar är det
tufft att alltid vara positiv och glad.
Vad ska du prata om på Sonja Kovalevsky-dagarna?
Jag ska prata om Sonja under invigningen samt presentera alla fantastiska talare.
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Ola Hammarlid
Aktiemarknaden och prissättning av derivat
Var arbetar du och med vad?
Jag är chef och jobbar med matematisk finans på Swedbank. Min
formella titel just nu är Global Head of Algorithmic Trading &
Quantitative Research.
Var har du studerat?
Jag har studerat juridik och matematisk statistik med inriktning mot
finans- och försäkringsmatematik.
Varför är matematik så kul?
Mycket svårt att svara på men jag tycker det är fascinerande med att det man räknar ut kan fungera bra
i verkligheten.
Hur arbetar du med matematik i ditt yrke?
Jag börjar med vad som kallas modellering, dvs gör vissa antaganden och räknar på vad det innebär.
Sedan programmeras det oftast in i något system.
Vad har varit utmanande i din karriär?
Att få folk som inte har samma bakgrund som jag att förstå.
Vad ska du prata om på Sonja Kovalevsky-dagarna?
Matematisk finans och vad man kan göra med matematik på en bank.
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Frank Wikström
Jag har ett problem
Var arbetar du och med vad?
Jag arbetar vid Lunds universitet där jag undervisar (mest
civilingenjörsstudenter) och forskar i komplex analys i flera variabler.
Jag sitter dessutom med i styrelsen för Svenska matematikersamfundet
och är medlem av samfundets tävlingskommitté som anordnar
Skolornas matematiktävling.
Var har du studerat?
Jag har gått grundskola och gymnasium i Luleå. Därefter studerade jag matematik vid Umeå universitet
där jag också doktorerade 1999.
Varför är matematik så kul?
Matematik har alltid lockat mig. Det jag tycker är allra roligast är problemlösning. Känslan att lösa
ett svårt problem som man har arbetat med i flera dagar (eller månader) är svårslagen. Dessutom är
jag förtjust i det faktum att matematik går att göra med så små medel. Det enda som behövs för att
bedriva matematisk forskning är lugn och ro, papper och penna, tillgång till ett bra bibliotek och kanske
ett par koppar kaffe. Det behövs ingen dyr labbutrustning, försöksdjur eller speciella lokaler.
Hur arbetar du med matematik i ditt yrke?
Eftersom jag jobbar som professionell matematiker, så använder jag matematik hela tiden.
Vad har varit utmanande i din karriär?
Matematisk forskning kan vara frustrerande. När man arbetar med ett svårt matematiskt problem kan
det ibland gå mycket länge utan att man lyckas komma lösningen närmare, och då kan det vara svårt
att inte ge upp. Oavsett hur mycket tid man lägger ner på ett problem finns det inga garantier att man
lyckas lösa det – det kanske rent av är ett problem som inte går att lösa, och det är ofta omöjligt att
veta i förväg. När man fastnar gäller det att kunna lägga sitt problem åt sidan och ägna sig åt andra
saker en tid för att komma på ett nytt angreppssätt eller infallsvinkel. En annan utmaning är att det
är svårt att få tillräckligt mycket tid för att kunna ägna sig åt sin forskning. Möjligheterna att finansiera
matematisk grundforskning, t.ex. genom lön för sig själv eller en doktorand, är tyvärr lite för små.
Vad ska du prata om på Sonja Kovalevsky-dagarna?
Jag kommer att prata om problemlösning. Går det att öva upp sin förmåga att lösa problem och
i så fall hur? Finns det allmänna problemlösningsstrategier? Jag kommer att visa några problem av
matematiktävlingskaraktär och försöka ge lite tips och idéer om hur man kan lösa dem.
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Frank Kutzschebauch
Var arbetar du och med vad?
Universitetet i Bern, professor i matematik.
Var har du studerat?
Leningrad State University.
Varför är matematik så kul?
Det är ett mycket precis sätt att uttrycka sig, att formulera sina tankar.
Jag gillar abstraktionen som matematiken ger.
Hur arbetar du med matematik i ditt yrke?
Undervisar för studenter och handleder blivande matematiker.
Vad har varit utmanande i din karriär?
Att jobba på långtgående problem över flera år och inte ge upp innan jag löst dem.
Vad ska du prata om på Sonja Kovalevsky-dagarna?
Om oändligheten.
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Linnea Hietala
Var arbetar du och med vad?
Jag är doktorand på Göteborgs universitet. Som doktorand är
huvudmålet att lära sig att forska. En doktorandtjänst består också av
att gå kurser och att undervisa.
Var har du studerat?
Min kandidat- och masterutbildning gjorde jag på Mittuniversitetet.
Som doktorand är man både anställd och antagen till en utbildning
samtidigt, så just nu studerar jag på Göteborgs universitet.
Varför är matematik så kul?
Jag tycker att matematik är kul för att man får använda hjärnan till att lösa problem och jag gillar ämnet
för att allting är logiskt och precist. Utifrån ett par grundläggande antaganden kan man bevisa resten.
Man får inte gissa eller tycka, allting är antingen sant eller falskt, rätt eller fel.
Hur arbetar du med matematik i ditt yrke?
Forskning inom matematik går ut på att lösa matematiska problem som ingen annan har löst tidigare.
Genom att sätta sig in i befintlig forskning inom ett specifikt område får man idéer till sin egen
forskning. Min forskning handlar om en viss typ av modeller inom matematisk fysik. Jag ställer upp
långa formler för att beskriva någon aspekt av en modell och förenklar sedan formlerna steg för steg
på ett 100-tal A4-sidor, men det är inte alla matematikforskare som gör beräkningar. Slutligen ska allt
sammanställas till en artikel, så att andra kan läsa om resultaten.
Vad har varit utmanande i din karriär?
Både kurser och forskningen är i sig en utmaning. Det svåraste för mig har varit att hålla motivationen
uppe även de perioder då det har gått tungt med kurser eller med forskningen.
Vad ska du prata om på Sonja Kovalevsky-dagarna?
Jag kommer att prata mer om hur det är att vara doktorand.
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Lisbeth Fajstrup
How many different triangles are there?
Var arbetar du och med vad?
I teach and do research in mathematics at Aalborg University,
Denmark.
Var har du studerat?
I have a PhD in mathematics from University of Aarhus, Denmark.
Moreover, I have a minor in physics.
Varför är matematik så kul?
Mathematics is so much fun to work with and also very rewarding. When teaching mathematics, I enjoy
being able to explain a difficult concept to students who may have thought they would never get it.
When in my research, I find the answer or solution to a question I myself have been working at for a
long time and perhaps something other people are also trying to understand.
Also, it is always interesting and slightly surprising to see mathematics, which was developed for one
purpose suddenly being useful in a very different realm. Data analysis relies on a lot of mathematics
which stems form a time long before ”big data”.
Hur arbetar du med matematik i ditt yrke?
I teach mathematics to students studying to becom engineers, economists, land surveyors, computer
scientists, mathematicians, physicist and so on.
My research is in algebraic topology, a ”qualitative” version of geometry. Since 1996, I have been
working on applications in computer science (parallel computing). As a research mathematician I
develop (or discover – there is a philosophical question of developing or discovering mathematics)
new mathematics. Sometimes it is curiosity driven – I wonder i … Other times application driven: In
computer science, they want to understand …. To have an algorithm to… tools to …
Moreover, I blog about mathematics to interested public at blog.math.aau.dk
Vad har varit utmanande i din karriär?
– That someone told me I should apply for a PhD-scholarship.
– Meeting my French collaborator in a bookshop in Cambridge in 1995.
– Beginning to blog, first at numb3rs.math.aau.dk and now at blog.math.aau.dk.
Vad ska du prata om på Sonja Kovalevsky-dagarna?
”How many different triangles are there?”
This is a typical mathematics question. We know what a triangle is, and now we want to classify
them. Much like Carl von Linnés classification of plants.
In high school, you have probably seen (and answered) the question: What functions have g(x)=3x2
as their derivative? And the answer is that those are functions f(x)= x3 + k, where k is a real number.
So there are infinitely many solutions, but we have specified which ones. Once we know k, we know
the function.
For triangles, there are more underlying questions to consider: When are two triangles different? If
you know all three sides, then you know the triangle, but not all sides are allowed: sides 1 and 1 and 17
is not allowed (Why?)
I will talk about triangles and other classifications and where that leads in my own research.
The talk is in English, but I understand Swedish, so you can ask questions in Swedis, and I will answer
in Danish – Swedish – English ? We will see what works best.
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Pia Heidtmann
Kryptografi – är det matematik eller inte?
Var arbetar du och med vad?
Jag är matematiker och anställd vid Mittuniversitetet där jag främst
jobbar med matematikundervisning på civilingenjörsutbildningarna.
Var har du studerat?
Jag har utbildat mig vid Aarhus Universitet i Danmark och Queen Mary
College, University of London i England.
Varför är matematik så kul?
Det roligaste med matte är att matematiska mönster, strukturer och problem finns precis överallt,
också på helt oväntade ställen.
Hur arbetar du med matematik i ditt yrke?
Som universitetslärare ägnar jag mig åt både undervisning och grundforskning inom matematik. Min
forskning är inom t-designs, en kombinatorisk algebraisk struktur, som bl.a. används för att designa
experiment för statistiska analyser. Jag jobbar också med matematikdidaktisk forskning där jag fokuserar
på problem som mattestudenter möter under det första året vid universitetet. Huvudintresse här är att
hjälpa studenter som vill utbilda sig i vetenskapliga ämnen som t.ex. datateknik, men som är rädda för
matematik. Detta är en utmaning som universitetslärare i matematik känner väl till, men jag tycker den
för med sig den största glädjen: att få studenter som tidigare sett sig som dåliga på matte att plötsligt
inse att de inte är det.
Vad har varit utmanande i din karriär?
Att övertyga icke-matematiker att matematik är något annat och mycket mer än en avancerad dator.
Vad ska du prata om på Sonja Kovalevsky-dagarna?
Mitt största intresse är undervisning i diskret matematik, dit kryptografi tillhör, som är ett ämne i
gränsområdet mellan matematik och datateknik. Det är detta högaktuella ämne som bl.a. ingår i
forskning inom datasäkerhet som jag har valt att prata om på Sonja Kovalevsky-dagarna.
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Deltagarlista
Doha Samir, Aleholm
Meiri Welday, Aleholm
Gillian Makrof Johansson, Bernadottegymnasiet
Ella Aronsson, Blackebergs gymnasium
Shamoun Gergi, Blackebergs gymnasium
Gandalf Lindkvist Sellén, Bobergsgymnasiet
Julina Engman, Bobergsgymnasiet
Amos Vernersson, Bromma Gymnasium
Fabian Forsberg, Bromma Gymnasium
Erika Sandell, Danderyds Gymnasium
William Östlund, Danderyds Gymnasium
Mubina Crnic, Donnergymnasiet
Nicolas Söderberg, Donnergymnasiet
Elina Möller, Erik Dahlbergsgymnasiet
Erik Norlin, Erik Dahlbergsgymnasiet
Jonathan Carlsson Erik Dahlbergsgymnasiet
Carl Klang, Europaskolan Strängnäs
Sara Elmgart, Europaskolan Strängnäs
Filippa Wartenberg Lindgren, Forsmarks Skola
Wilma Wadman, Forsmarks Skola
Kajsa Hansson, Gullmarsgymnasiet
Linnea Bodin, Gullmarsgymnasiet
Sten Sjödahl, Gymnasieskolan Spyken
Victoria Raalas, Gymnasieskolan Spyken
Carlijn Von Koppen, Hultsfreds gymnasium
Zuhir Matar, Hultsfreds gymnasium
Henrik Agestedt, Höga Kusten Teoretiska Gymnasium
Jonna Svedberg Konstantinidou, Höga Kusten
Teoretiska Gymnasium
Ali Hamie, Jensen gymnasium Västerås
Emma Sjöström, Jämtlands gymnasium Wargentin
Gustaf Ullbrandt, Jämtlands gymnasium Wargentin
Mohammad Yasin Ghanbari, Jämtlands gymnasium
Wargentin
Isak Englund, Katedralskolan Linköping
Märta Petersson, Katedralskolan Linköping
Agnes Källström, Katedralskolan Uppsala
Minna Palmgren Thun, Katedralskolan Uppsala
Axel Flordal, Katrineholms Tekniska College
Maja Olofsson, Katrineholms Tekniska College
Thim Thor, Katrineholms Tekniska College
Melina Wetter, Klara Gymnasium Linköping
Simon Bladh, Klara Gymnasium Linköping
Peter Zhou, Klara teoretiska gymnasium Stockholm
Västra
Romina Bajelan, Klara teoretiska gymnasium Stockholm
Västra
Mario Dukay, Klara teoretiska gymnasium Sundsvall
Sofia Hammarlin, Klara teoretiska gymnasium Sundsvall
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Elisabeth Zemack, Kungsholmens gymnasium
Isak Sundelius, Kungsholmens gymnasium
Emil Anderson, NTI Kronhus
Elin Kårhage, Nyköpings gymnasium
Milad Ahmadi, Nyköpings gymnasium
Christina Tymchyshyn, Per Brahegymnasiet
Erik Deborg, Polhemsskolan
Matilda Jansson, Polhemsskolan
Mouaz Qutrieh, Prins Wilhelmgymnasiet
Ola Al Khayat, Prins Wilhelmgymnasiet
Hilda Löfquist, ProCivitas Helsingborg
Jarl DangProCivitas, Helsingborg
Jonatan Kraft, Rudbecksgymnasiet
Trang Hoang, Rudbecksgymnasiet
Jonathan Asplund, Slottegymnasiet
Thuan Van, Slottegymnasiet
Daniel Gervais, Staffangymnasiet
Emma Börjesson, Strömstad Gymnasium
Erisa Elhyka, Strömstad Gymnasium
Katarina Svensson, Sundlergymnasiet
Sebastian Klang, Sundlergymnasiet
Elin Jansson, Sundsvalls gymnasium, Västermalm
William Lundström, Sundsvalls gymnasium, Västermalm
Elsa Berlin, Södra Latins gymnasium
Karlo Angelic, Södra Latins gymnasium
Tindra Schörling, Södra Latins gymnasium
Chalie Israelsson, Tannbergsskolan i Lycksele
Vitalija Petrauskyte, Tannbergsskolan i Lycksele
Jakob Kieri, Tornedalsskola
Sondos Mahmooud, Tornedalsskola
Ida Jansson, Tycho Braheskolan
Jacob Andersson, Tycho Braheskolan
Erik Ildring, Täby Enskilda gymnasium
Märta Åstradsson, Täby Enskilda gymnasium
Mårten Frösslund, Viktor Rydberg Gymnasium,
Odenplan
Salina Sebghati, Viktor Rydberg Gymnasium, Odenplan
Edvin Merkel, Vägga gymnasieskola
Elin Wrångemyr, Vägga gymnasieskola
Axel Thunell, Växjö Katedralskola
Ilse Twisk, Växjö Katedralskola
Ahmad Shafigh Akbari, Ådalsskolan
Hanifa Mohammad Ishaq, Ådalsskolan
Elsa Vomhoff, Åva gymnasium
Viktor Pettersson, Åva gymnasium
Dani Alnashi, Öresundsgymnasiet Landskrona
Emilia Selander, Öresundsgymnasiet Landskrona
Kasper Appelqvist, Östersunds Gymnasieskola
Lina Lindvall, Östersunds Gymnasieskola
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Tack till alla er som bidragit till
Sonja Kovalevsky-dagarna 2019!
Svenska nationalkommittén för matematik
Swedbank
Svenska matematiker samfundet
Chalmers Tekniska Högskola
Karlstads universitet
Kungliga tekniska högskolan (KTH)
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Lunds universitet
Luleå tekniska universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet

Lokal organisationskommitté
Andreas Lind, projektledare och programansvarig, Mittuniversitetet
Åsa Bång, biträdande projektledare, Mittuniversitetet

Programkommitté
Andreas Lind, Mittuniversitetet
Adrian Muntean, Karlstad universitet
Mats Boij, KTH
Magnus Carlehed, Swedbank

Kontakt
Vi frågor om konferensen vänligen vänd dig till:
Anderas Lind, Mittuniversitetet
070-689 08 22
Åsa Bång, Mittuniversitetet
072-717 62 07
Vid frågor om din resa kontakta:
Cathryn Engstrand, Resia
076-100 99 77
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