SMDF
Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning

Verksamhetsberättelse 2006
Svensk förening för Matematikdidaktisk Forskning (SMDF), bildades den 22 januari 1999.
Föreningen har under år 2006 arbetat för att bibehålla och stärka sin verksamhet. Året har för
SMDF utmärkts av genomförandet av forskningsseminariet MADIF5 och arbetet med
dokumentation av det.
Styrelsen har bestått av ordföranden Barbro Grevholm, vice ordföranden Christer
Bergsten, sekreteraren Monica Johansson, kassören Thomas Lingefjärd och ledamoten
Astrid Pettersson 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.
Årsmötet ägde rum i Malmö den 25 januari. I mötet deltog 13 av föreningens
medlemmar. Styrelsen har sedan årsmötet haft ett elektroniskt styrelsemöte i september
(via email), samt ett möte 25 oktober i Linköping. 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 MADIF5 den 24-25 januari i
Malmö. De framförda föreläsningarna och presentationerna har redovisats i program på
hemsidan. Dokumentationen från seminariet har redigerats av ordförande och vice
ordförande under året. Huvuddelen av arbetet genomfördes under två arbetsdagar den 1011 juli. Då återstod att invänta ytterligare några få bidrag som skulle revideras. Efter en
sista översyn kommer materialet att tryckas i början av 2007. Styrelsen tillsatte vid sitt
möte i oktober en programgrupp för MADIF6. Barbro Grevholm är sammankallande för
programkommittén som i övrigt består av Christer Bergsten, Kirsti Hemmi, Katarina
Kjellström och Tine Wedege.
Ordföranden och vice ordföranden deltog i ett seminarium i maj för handledare i den
nordiska forskarskolan i Vasa, i ett seminarium om handledning av doktorander i
Magleås den 5-6 oktober samt i en workshop om forskning om användning av IKT i
matematikundervisning den 23-24 november i Kristiansand tillsammans med flera andra
medlemmar i SMDF. På det sättet stärks de nordiska kontakterna för SMDF. Föreningen
har även presenterats vid andra konferenser, och seminarier av styrelsemedlemmarna. I
dessa sammanhang visas alltid våra böcker och medlemsblad. De medlemsblad som delas
ut och böcker i skriftserien som visas väcker stort intresse.
I samarbete med NCM har SMDF gjorts synlig vid Skolforum i Stockholm i november.
Ordförande producerade en ny poster som presenterar SMDF och den trycktes upp av

NCM och ställdes ut i samband med alla de föreningar som NCM samverkar med när det
gäller matematikdidaktik.
I oktober genomfördes en jubileumskonferens i Linköping för att markera avslutningen
av forskarskolan i matematikdidaktik. Där medverkade SMDFs ordförande och vice
ordförande i den programkommitté som planerade och genomförde konferensen och de
bidrog även till programmet tillsammans med flera andra medlemmar i SMDF.
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 2006 utkommit med ytterligare nummer, som innehåller kortare bidrag
och några längre 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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