SMDF
Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning

Verksamhetsberättelse 2005
Svensk förening för Matematikdidaktisk Forskning (SMDF), bildades den 22 januari 1999.
Föreningen har under år 2005 arbetat för att konsolidera sin verksamhet. Året har för SMDF
utmärkts av deltagande i två seminarier/konferenser. Den ena ägde rum i mars månad och
var SMDF:s seminarium tillsammans med Svenska matematikersamfundet och den andra
var Norma05-konferensen i Trondheim.
Styrelsen har bestått av ordföranden Barbro Grevholm, vice ordföranden Christer
Bergsten, sekreteraren Astrid Pettersson, kassören Thomas Lingefjärd och ledamoten
Jesper Boesen samt suppleanterna Lil Engström och Bengt Åhlander. För stadgetext och
övriga resultat av valen vid årsmötet hänvisas till mötesprotokollet och till föreningens
hemsida www.mai.liu.se/SMDF. Föreningens hemsida har skötts av Christer Bergsten.
Den särskilda medlemssidan som upprättats är tillgänglig endast för medlemmar via kod.
Där finns även ett diskussionsforum tillgängligt.
Årsmötet ägde rum i Stockholm den 28 januari. Där utsågs en arbetsgrupp för att svara på
remiss om Matematikdelegationens betänkande. Styrelsen har sedan årsmötet haft ett
konstituerande styrelsemöte den 28 januari, samt ett möte 10-25 oktober (per capsulam).
Förutom dessa formella protokollförda styrelsemöten har styrelsen haft löpande kontakt
via elektronisk post, post och telefon i olika frågor för att genomföra och planera
föreningens verksamhet.
Föreningens stora händelse under året var dess seminarium den 18 mars om matematik
och språk, som ägde rum vid KTH i Stockholm. De framförda föreläsningarna och
presentationerna har redovisats i Medlemsblad nr 11 i juni 2005. Dokumentationen från
seminariet har alltså tryckts i en första form i medlemsbladet men kommer eventuellt att
ges ut i en mera bearbetat form genom Håkan Lennerstads försorg. Ordförande och vice
ordförande har under året färdigställt konferensboken från Norma01-konferensen och den
har under hösten skickats ut till medlemmarna som årsbok och till deltagarna i
konferensen. Både ordförande och vice ordförande medverkade i programkommittén för
Norma05 som ägde rum den 2-6 september i Trondheim. Där bildades en arbetsgrupp för
forstsatta diskussioner om att skapa en nordisk förening för forskning i
matematikdidaktik. Gruppen leds av Barbro Grevholm och Christer Bergsten ingår också
i gruppen.
SMDFs svar på remissen om Matematikdelegationens förslag har varit infört i
Medlemsblad nr 11 i juni 2005.
Ordföranden och vice ordföranden deltog i ett seminarium i april för handledare i den
nordiska forskarskolan i Korsör, i ett seminarium om handledning av doktorander i
Trondheim den 1 september samt i ett seminarium om granskning av vetenskapliga
artiklar den 14-15 november i Lund. Föreningen har även presenterats vid andra

konferenser, till exempel ICMI15 i Brasilien och CERME4 i Spanien, och seminarier av
styrelsemedlemmarna. Till ICME10 år 2004 utgavs SMDF:s medlemsblad på engelska
och fick ett innehåll som kunde intressera internationella läsare. Ett stort antal trycktes
upp och kunde delas ut vid SMDFs utställning. För 2005 genomfördes en liknande
internationell satsning i samband med den fjärde nordiska forskningskonferensen i
matematikdidaktik Norma05, den 2-6 september i Trondheim. De medlemsblad som
delades ut och böcker i skriftserien som visades väckte stort intresse.
SMDF ansvarar för utgivande av en skriftserie som bl.a. innehåller dokumentation från
de seminarier föreningen genomfört. Det medlemsblad som utkommit sedan december
1999 har under 2005 utkommit med ytterligare nummer, som innehåller bidrag från
seminariet i mars samt andra kortare artiklar. Forskarskolans doktorander har också
presenterat sina arbeten i medlemsbladet. Christer Bergsten har redigerat medlemsbladet.
Styrelsen har aktivt arbetat för att få medlemmarna att göra sig hörda i medlemsbladet.
Föreningen hade vid årets slut ett sextiotal betalande medlemmar.
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