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Svensk förening för Matematikdidaktisk Forskning (SMDF), bildades den 22 januari 1999.
Föreningen har under år 2010 arbetat för att stärka och utveckla sin verksamhet. Styrelsen
har bestått av ordföranden Christer Bergsten, vice ordföranden Kristina Juter, sekreteraren
Niklas Bremler, kassören Thomas Lingefjärd och webbansvarige Anette Jahnke. Suppleanter
i styrelsen har varit Annica Andersson och Eva Norén, revisorer Per Olof Bentley och Mikael
Holmquist och revisorsuppleant Ola Helenius. Valberedningen inför årsmötet 2011 har
bestått av Tomas Bergqvist (sammankallande) och Monica Johansson.
Årsmötet ägde rum i Stockholm den 27 januari i Stockholm. Styrelsen har efter årsmötet haft
ett elektroniskt styrelsemöte under våren (via e-mail), där bland annat en uppdatering av
arbetsordningen inom styrelsen fastställts. Förutom detta formella styrelsemöte har styrelsen
haft löpande kontakt 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 annan relevant information.
I samarbete med organisationen för Matematikbiennalen 2012 genomförde SMDF den 26-27
januari i Stockholm forskningsseminariet MADIF7, som hade temat "Mathematics and
Mathematics Education: Cultural and Social Dimensions". Programkommittén har bestått av
Christer Bergsten (ordf.), Eva Jablonka, Katarina Kjällström, Tomas Lingefjärd och Tine
Wedege. Konferensen stärktes jämfört med de närmast föregående med fler inskickade
bidrag och deltagare. Dokumentationen från MADIF7 har under året redigerats, tryckts upp
samt skickats till SMDF:s medlemmar och övriga konferensdeltagare. Redaktörer har varit
Christer Bergsten, Eva Jablonka och Tine Wedege.
SMDF hade en välbesökt informationsutställning vid Matematikbiennalen den 28-29 januari
i Stockholm. Utöver planscher och skrifter var utställningen bemannad för att frågor skulle
kunna besvaras.
SMDF har fungerat som referensgrupp för de nya ämnesplanerna i matematik inom Gy2011.
Inför den kommentar som styrelsen skickade till Skolverket inhämtades medlemmarnas
synpunkter.
SMDF:s medlemsblad har under året utkommit med ett nummer (nr. 16) med Kristina Juter
som redaktör.

Under året fortsatte arbetet med att försöka få vår skriftserie (med MADIF-proceedings som
huvudsakliga tryck) att komma in på den norska bibliotekslistan över tidskrifter/periodika
(se http://dbh.nsd.uib.no) som ligger till grund för publikationsstöd på många akademiska
institutioner. Lyckas detta ökar motivationen att publicera sig genom MADIF, samtidigt som
det stärker kraven på den vetenskapliga kvaliteten.
Förutom dokumentationen från MADIF7 har också boken "Teachers of mathematics:
Recruitment and retention, professional development and identity", redigerad av Glenda
Anthony och Barbro Grevholm, utkommit som nr 8 i serien. Boken rapporterar från den
tematiska eftermiddag på ICME10 i Köpenhamn som handlade om lärarutbildning i
matematik.
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