SMDF
Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning
Verksamhetsberättelse 2019
Vid utgången av 2019 hade föreningen 116 medlemmar samt två
hedersmedlemmar. Styrelsen har under 2019 bestått av ordförande och
webansvarig Linda Mattsson, vice ordförande Cecilia Kilhamn,
sekreterare Anette Bagger, kassör Jonas Dahl, ledamot Jan Olsson,
suppleant och SMDFbladsansvarig Iben Christiansen och suppleant
Maria Johansson. Samtliga styrelsemedlemmar har deltagit aktivt under
verksamhetsåret.
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 Göteborg den 1 februari 2019, med ett
konstituerande möte för styrelsen direkt efteråt. Utöver detta har följande
möten ägt rum:
Styrelsemöte via webben den 21/3
Styrelsemöte via webben den 1/6
Styrelsemöte via webben den 3/9
Styrelsemöte via webben den 21/11
Styrelsen har i samtliga fall haft möten via Zoom 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, sånär som på valet till NoRME som skjutits upp till år
2020. Nedan följer en redogörelse för var och en av dem.
Publicering av SMDFbladet
Fem nummer, varav ett temanummer, av SMDF-bladet har givits ut
under 2019. Där har styrelsen fortsatt arbetet med 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. Under 2019 har fler
internationella forskarröster kommit till tals i SMDFbladet än under
tidigare år. Detta initiativ har tagits för att bland våra medlemmar öka
kännedomen om aktuell internationell forskning inom det
matematikdidaktiska fältet samt för att öka kännedomen om vår förening
bland internationella forskare.
Information om SMDFs syfte och verksamhet
Den 3 oktober höll Cecilia Kilhamn en presentation om SMDF på LUMA.
Vidare delades det ut informationsblad om såväl SMDFs verksamhet
som om Madif-12.(§1)
För att ytterligare öka kännedomen om SMDFs syfte och verksamhet bland
lärarstudenter och lärarutbildare, samt för att understryka värdet av ett gott
samspel mellan lärarutbildning och forskning utgavs ett temanummer –
Forskning som en del av lärarutbildningen - av SMDFbladet (§1).

Uppdatering av information på hemsidan
Under året har landets samtliga universitet och högskolor, där det bedrivs
matematikdidaktisk forskning, blivit kontaktade för att skapa möjlighet till
uppdatering av informationen om verksamheterna på vår hemsida (§2).
Stöd för programkommittén inför MADIF12
För att öka SMDFs styrelses inblick i, och därmed på ett än bättre sätt
kunna stödja det arbete som görs i MADIFs programkommitté har SMDF
under året fått kontinuerlig återkoppling från programkommittén (§2). Vidare
har fyra styrelsemedlemmar hjälpt till som editors inför konferensen och
därmed även deltagit i ett antal möten med programkommittén för
MADIF12. Dessutom har ett dokument med punkter att tänka på inför
MADIF13 skapats och lagts i arkivet.
I övrigt har arbetet i programkommittén för MADIF12 letts av Johan
Häggström och Yvonne Liljeqvist.

Utöver punkterna i verksamhetsplanen har året dessutom innehållit:
Utveckling av föreningsadministrativa rutiner
Under året har arbetet med att utveckla föreningsadministrativa rutiner,

som påbörjades föregående verksamhetsår, fortsatt.

