Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning

Verksamhetsberättelse 2000

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning (SMDF), som bildades den 22 januari 1999,
har under år 2000 konsoliderat sin verksamhet och utökat medlemsantalet. Som ordförande har
Christer Bergsten verkat. För stadgetext och övriga resultat av valen vid årsmötet den 28 januari i
Göteborg hänvisas till mötesprotokollet eller till föreningens hemsida
www.mai.liu.se/~chber/SMDF. Föreningens hemsida har skötts av Christer Bergsten. Under året
har en särskild medlemssida upprättats, tillgänglig endast för medlemmar via en kod. Där finns även
ett diskussionsforum tillgängligt. Hemsidan kommer ytterligare att utvecklas under 2001.
Vid årsmötet valdes Barbro Grevholm till vice ordförande och sekreterare samt Göte Dahland till
kassör. Styrelsen har sedan haft två protokollförda möten, den 5 april i Göteborg och den 18 juni i
Mullsjö, samt ett protokollfört telefonmöte den 4 januari 2001. Förutom dessa formella
styrelsemöten har styrelsen haft löpande kontakt per elektronisk post, post och telefon i olika frågor
för att genomföra och planera föreningens verksamhet.
Under året genomfördes SMDF:s andra seminarium, MADIF2, i omedelbar anslutning till de
matematikbiennalen i Göteborg den 26-27 januari. Konferensen, som hade 127 deltagare blev
mycket uppskattad. Seminariet hade mycket starka internationella inslag och presentationer av tio
insända papers från Norden. Se vidare hemsidan www.mai.liu.se/~chber/madif2.htm.
Dokumentation från seminariet kommer att ges ut under 2001.
MADIF2, som ägde rum på Svenska Mässan genomfördes i ett mycket uppskattat samarbete med
NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning), som bland annat stod för det ekonomiska och
administrativa arbetet. Seminariet planerades av Ann Ahlberg (SMDF), Christer Bergsten (SMDF),
Göte Dahland (SMDF), Barbro Grevholm (NCM och SMDF) och Bengt Johansson (NCM). Den
administrativa hanteringen sköttes av Birgit Eriksson (NCM).

SMDF arrangerade ett sommarseminarium i Mullsjö den 18-19 juni, i anslutning till SMaL:s
sommarkurs. Seminariet, som samlade ett tjugotal deltagare, innehöll föreläsningar och diskussioner
med James Hiebert och Diana Waerne, USA, presentationer av medlemmars forskningsprojekt samt
diskussion om SMDF:s verksamhet.
Information om SMDF har under året skett bl a vid Matematikbiennalen i Göteborg, SMaL:s
sommarkurs i Mullsjö och vid LUMA-konferensen i Eskilstuna. Annonseringen av MADIF2 har
också varit information om SMDF och har nått en mycket stor krets intresserade genom seminariets
placering som förseminarium till Matematikbiennalen.
SMDF planerar en skriftserie, där första respektive andra numret kommer att innehålla
dokumentation från de seminarier föreningen genomfört. De två första numren utkommer i början
av år 2001.
Föreningen hade vid årets slut 50 betalande medlemmar. Den ekonomiska redovisningen för 2000
lämnas separat från kassören.
Det första numret av ett enkelt medlemsblad utkom i december 1999 och har följts av ett andra i maj
2000. Styrelsen har arbetat för att få medlemmarna att göra sig hörda i medlemsbladet.
Styrelsen arbetar vidare med att upprätta en intern matrikel över medlemmarna, deras
forskningsintressen och publikationer.
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