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Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning

Verksamhetsberättelse 2001

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning (SMDF), som bildades den 22 januari 1999,
har under år 2001 ytterligare konsoliderat sin verksamhet och arbetat för att öka medlemsantalet.
Styrelsen har bestått av ordförande Christer Bergsten, vice ordförande Barbro Grevholm, sekreterare
Ulla Runesson, kassör Göte Dahland och ledamoten Helena Lilja samt suppleanterna Ann Ahlberg
och Bengt Åhlander. För stadgetext och övriga resultat av valen vid årsmötet den 27 januari i
Linköping hänvisas till mötesprotokollet eller till föreningens hemsida www.mai.liu.se /SMDF.
Föreningens hemsida har skötts av Christer Bergsten. Den särskilda medlemssida som upprättats är
tillgänglig endast för medlemmar via en kod. Där finns även ett diskussionsforum tillgängligt.
Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft ett protokollfört möte, den 25 mars i Luleå. Förutom
detta formella styrelsemöte har styrelsen haft löpande kontakt per elektronisk post, post och telefon
i olika frågor för att genomföra och planera föreningens verksamhet.
SMDF medverkade i ett forskningsseminarium i Luleå den 24-25 mars 2001. Seminariet, som
initierats av Barbro Grevholm, genomfördes av den lokala forskningsmiljön i Luleå och samlade ett
femtiotal deltagare. Det innehöll föreläsningar och diskussioner med Rudolf Strässer från Bielefeld
och Lisen Häggblom från Vasa, presentationer av medlemmars forskningsprojekt samt en
paneldiskussion, ledd av Christer Bergsten, om matematikdidaktisk forskning i Sverige.
Flera av styrelsens medlemmar har aktivt medverkat i planering och genomförande av den tredje
nordiska forskningskonferensen i matematikdidaktik, NORMA01, vid högskolan i Kristianstad den
8-12 juni 2001. Konferensen hade ett åttiotal deltagare från 15 olika länder och blev mycket
uppskattad. En dokumentation kommer att göras av alla bidrag under konferensen.
Under året planerades SMDF:s tredje seminarium, MADIF3, som ska äga rum i omedelbar
anslutning till de matematikbiennalen i Norrköping den 23-24 januari 2002. Konferensen, som

väntas få cirka 100 deltagare, har attraherat ett flertal internationella medverkande och ett tiotal
forskningsrapporter kommer att presenteras. Se vidare hemsidan www.mai.liu.se/SMDF
/madif3.htm. Dokumentation från seminariet kommer att ges ut under 2002. Seminariet har
planerats av en programkommitté bestående av Christer Bergsten, Barbro Grevholm, Rolf Hedrén,
Lisbeth Lindberg, Ulla Runesson och Anna Löthman.

Information om SMDF har under året skett bl a vid Matematikbiennetterna i Stockholm och
Linköping, vid SMaL:s sommarkurs i Mullsjö och vid LUMA-konferensen i Borås, där även ett
informellt medlemsmöte med SMDF hölls. Annonseringen av MADIF3 har också inneburit
information om SMDF och har nått en mycket stor krets intresserade genom seminariets placering
som förseminarium till Matematikbiennalen 2002.
SMDF arbetar på utgivandet av 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 2002. Den tredje skriften blir dokumentationen från MADIF3.
Föreningen hade vid årets slut 51 betalande medlemmar. Den ekonomiska redovisningen för 2001
lämnas separat från kassören.
Det enkla medlemsblad som utkommer sedan december 1999 har under 2001 utkommit med två
nummer, vuxit något i omfattning och fler medlemmar har medverkat med bidrag. Styrelsen har
aktivt arbetat för att få medlemmarna att göra sig hörda i medlemsbladet.
Styrelsen

