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Verksamhetsberättelse 2009
Svensk förening för Matematikdidaktisk Forskning (SMDF), bildades den 22 januari 1999.
Föreningen har under år 2009 arbetat för att stärka och utveckla sin verksamhet. Styrelsen
har bestått av ordföranden Christer Bergsten, vice ordföranden Niklas Bremler, sekreteraren
Anette Jahnke, kassören Thomas Lingefjärd och webbansvarige Monica Johansson, samt
suppleanterna Annika Andersson och Lil Engström. För stadgetext och övriga resultat av
valen vid årsmötet hänvisas till mötesprotokollet och till föreningens hemsida.
Årsmötet ägde rum i Stockholm den 21 mars. I mötet deltog 6 av föreningens medlemmar,
Styrelsen har efter årsmötet haft ett elektroniskt styrelsemöte under våren (via
email), där bland annat en uppdatering av arbetsordningen inom styrelsen fastställdes.
Förutom detta formella styrelsemöte har styrelsen haft löpande kontakt via elektronisk post,
och diskussionsforum via nätet i olika frågor för att genomföra och planera föreningens
verksamhet.
Föreningens webbplats, matematikdidaktik.org har under året kontinuerligt uppdaterats med
information kring avhandlingar, konferenser och debattartiklar. Under den nya rubriken
”Aktuell debatt” finner man debattartiklar och SMDF:s remissvar till lärarutbildningens
betänkande.
Hans-Georg Weigand har producerat en samlad webbplats för europeiska föreningar
liknande SMDF där man kan lägga in info om sin förening (sidan ska länkas till ERME:s
webbplats) - för detta har styrelsen satt ihop en sida för att sprida information om SMDF
internationellt.
Den särskilda medlemssidan som tidigare var tillgänglig endast för medlemmar via
inloggning med användarnamn och lösenord har lagts ner. Istället finns nu arkivmaterial
samlat tillsammans med tidigare nummer av medlemsbladet via särskild länk på hemsidan.
Man finner där årsmötesprotokoll med verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner samt
arkiv över tidigare aktiviteter.
Under året har Madif7 planerats av programkommittén: Christer Bergsten (ordf.), Eva
Jablonka, Katarina Kjellström, Thomas Lingefjärd och Tine Wedege. Programkommittén har
arbetat mycket med reviewprocessen med drygt 25 paper och ca 20 korta presentationer
inskickade. Förutom huvudtalarna Paul Dowling och Tine Wedege kommer den avslutande
panelen att ledas av Eva Jablonka med medverkan av Jo Boaler, Steve Lerman och Paul
Dowling.
I Norge kommer nu böcker från SMDF upp på listan DBH för godkända publiceringar (ordnat
av Barbro Grevholm). Därmed är det poänggivande där att publicera via SMDF.
Styrelsen tog beslut 25 september att i SMDF:s skriftserie publicera en bok, redigerad av
Barbro Grevholm, som bygger på artiklar som arbetats fram av medverkande i den tematiska
eftermiddagen "Teachers of mathematics: Recruitment and retention, professional
development and identity" på ICME10 (Köpenhamn 2004). Artiklarna har genomgått en
omfattande peer review process och därefter redigerats av Barbro Grevholm.
Tryckkostnaderna kommer UiA (Universitetet i Agder) att stå för.

Dokumentationen från seminariet MADIF6 den 28-29 januari 2008 i Stockholm har under
året slutredigerats, tryckts upp och skickats till SMDF:s medlemmar som årsbok för 2009.
SMDF informerade om sin verksamhet vid årets LUMA-konferens i slutet av september i
Linköping.
Under våren 2009 har SMDF medverkat i samråd arrangerade av Skolverket inför
kursplanearbetet för grund- och gymnasieskola. SMDF:s styrelse (med undantaget av Anette
Jahnke) har lämnat synpunkter vid ett flertal tillfällen för både grundskolan och
gymnasieskolans del. SMDF har även fortsatt sin medverkan i den grupp (IKUM) som
initierats av NCM för att följa upp utvecklingen av nya kursplaner i matematik. SMDF:s
styrelse har yttrat sig om förslaget till en ny lärarutbildning, En hållbar lärarutbildning SOU
2008:109. Remissvaret finns på SMDF:s webbplats.
SMDF deltog den 20 januari i ett nätverksmöte arrangerat av NCM med ett trettiotal
organisationer som på olika sätt verkar nationellt för matematikämnets och
matematikundervisningens utveckling, se http://ncm.gu.se/node/3194
En inbjudan till Mattebromötet den 20 november skickades ut till SMDF:s medlemmar med
anledning av Anders Tengstrands förslag i rapporten, Mattebroprojektet 2006 – 2008,
Sammanfattning, synpunkter och förslag, se,
http://ncm.gu.se/media/mattebron/RapportMattebron.pdf
Arbetet med ett Medlemsblad i december 2009 pågår och beräknas vara klart i januari 2010.
SMDF har vid året slut 45 medlemmar.
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