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Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning  

Verksamhetsberättelse 2018  

Vid utgången av 2018 hade föreningen 108 medlemmar samt två 
hedersmedlemmar. Styrelsen har under 2018 bestått av ordförande och 
webansvarig Linda Mattsson, vice ordförande Cecilia Kilhamn, 
sekreterare Anette Bagger, kassör Jonas Dahl, ledamot Ola Helenius, 
suppleant och SMDFbladsansvarig Jöran Petersson och suppleant Maria 
Johansson.  

SMDF är medlemsförening i den nordiska paraplyorganisationen NoRME 
(Nordic Society for Research in Mathematics Education) där Yvonne 
Liljekvist varit Sveriges representant under året.  

Årsmötet ägde rum i Karlstad den 24 januari 2018, med ett 
konstituerande möte för styrelsen direkt efteråt. Utöver detta har följande 
möten ägt rum:  
Styrelsemöte per capsulam den 23/2  
Styrelsemöte den 6/4 i Stockholm 
Styrelsemöte via webben den 5/6 
Styrelsemöte via webben den 21/8 
Styrelsemöte/planering forskarhandledningsseminarium via webben den 
31/8 
Styrelsemöte/planering forskarhandledningsseminarium via webben den 
20/11 
Styrelsemöte via webben den 14/12 
 
Styrelsen har i de flesta fall haft möten via Google Hangout vilket har 
fungerat utmärkt och inneburit besparingar i tid och av utgifter, men 
framför allt gynnat miljön.  
 
Under året har styrelsen fullföljt alla punkter listade i årets 
verksamhetsplan. Nedan följer en redogörelse för var och en av dem.  

  



  

Publicering av SMDFbladet 
Tre nummer av SMDF-bladet har givits ut under 2018. Där har styrelsen 
arbetat för att öka spridningen av och kännedomen om svensk 
matematikdidaktisk forskning, informerat om olika nätverk och relevant 
konferens- och kursverksamheter samt stimulerat samtalet mellan 
SMDFs medlemmar. För att etablera en tydligare profil för SMDFbladet, 
samt för att underlätta framtida arbete med detsamma, har det utarbetats 
några stående inslag i bladet i form av ”Nydisputerade presenterar sin 
forskning” och ”Fem korta frågor” där röster från aktiva forskare får 
komma till tals.  
 
Publicering av proceedings från MADIF 11 
Med stöd av NCM och programkommittén för MADIF 11 har proceedings 
från MADIF 11 sammanställts för publikation i såväl digital form som i 
bokform i SMDFs skriftserie.  
 
Arrangemang av konferens om forskarhandledning i matematikdidaktik 
För att i förlängningen bidra till en ökad kvalité på matematikdidaktisk 
forskning har SMDF under året anordnat ett seminarium för 
forskarhandledare. Seminariet ägde rum i Stockholm, MND, den 29:e 
november. Ola Helenius var ledare för seminariet och inbjudna 
föreläsare var Ewa Bergqvist, Umeå Universitet, och Iben Christiansen, 
Stockholms Universitet. Det var 22 personer som deltog på seminariet. 
 
Representation på LUMA 
Den 17 oktober höll Linda Mattsson en presentation om SMDF på LUMA. 
Vidare delades det ut informationsblad om såväl SMDFs verksamhet 
som om SMDFs forskarhandledningsseminarie. 
 
Hantering av medlemskap och medlemsregister 
Under året har det gjorts en genomgång och uppstyrning av 
medlemsregister inklusive kontaktuppgifter. Detta möjliggör exempelvis 
bättre förutsättningar för att komma i kontakt med medlemmar och 
stämma av inbetalningar mot medlemsregistret. 
 
Information om SMDFs syfte och verksamhet  
Styrelsen har skrivit ett informationsblad om föreningens syfte och 
verksamhet. En version av bladet riktar sig specifikt mot doktorander och 



  

har distribuerats via maillistor för den gruppen. En annan version av 
bladet har sänts ut via maillistor för forskare. Det senare bladet har även 
delats ut vid LUMA (se ovan).  
 

Utöver punkterna i verksamhetsplanen har året dessutom innehållit: 

Val av programkommittén för MADIF 12, som äger rum i januari 2020 
Gruppen utgörs av ordförande i SMDF, Lisa Björklund Boistrup 
(Stockholms Universitet), Johan Häggström (NCM), Yvonne Liljekvist 
(Karlstads Universitet), Oduor Olande (Linnéuniversitetet) och Hanna 
Palmér (Linnéuniversitetet). Ett upptaktsmöte med genomgång av 
kommitténs förväntade arbete hölls den 29 november.  

Utgivning av dokumentationen från NORMA 17 i SMDFs skriftserie 
Titel: Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. 
The Eighth Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, 
May 30 – June 2, 2017.   

Utveckling av föreningsadministrativa rutiner 
För att i förlängningen skapa bättre förutsättningar för ett framtida 
styrelsearbete med god kvalité har det bland annat tagits fram en 
årsarbetscykel för styrelsens olika poster och en beskrivning av det 
arbete som förväntas av MADIFs programkommitté. Vidare har 
protokollföringen för styrelsemötena skärpts vilket på ett tydligare sätt 
möjliggör att beslut följs upp och genomförs. Dessutom har ett system för 
arkivering av styrelsegemensamma dokument skapats på box. 

 


