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Verksamhetsberättelse 2021 
 
Vid utgången av 2021 hade föreningen 125 medlemmar samt två hedersmedlemmar. 
  
Styrelsen har under 2021 bestått av  
Cecilia Kilhamn, ordförande  
Kerstin Pettersson, vice ordförande  
Maria Johansson, sekreterare 
Jan Olsson, kassör  
Petra Svensson Källberg, ledamot, SMDFbladsansvarig  
Andreas Ebbelind, suppleant, SMDFbladansvarig 
Andreas Eckert, suppleant, webbansvar.  
Samtliga styrelsemedlemmar och suppleanter har deltagit aktivt under verksamhetsåret. 
 
SMDF är medlemsförening i den nordiska paraplyorganisationen NoRME (Nordic Society 
for Research in Mathematics Education) där Olof Viirman är Sveriges representant fram till 
och med genomförandet av Norma 2023. 
 
Årsmöte och styrelsemöten 
Årsmötet hölls digitalt den 27 januari 2021 via Zoom. Under årsmötet deltog 11 medlemmar. 
Ett konstituerande styrelsemöte hölls samma dag direkt efter årsmötet. Utöver detta har sex 
styrelsemöten ägt rum via Zoom (15/2, 12/4, 24/5, 6/9, 4/10 och 6/12) samt ett styrelsemöte 
under en heldag i Göteborg (22/11). Att ha styrelsemöten digitalt har fungerat utmärkt och 
inneburit besparingar i tid och utgifter samt möjliggjort ett kontinuerligt arbete i en tid av 
pandemi. Det var dock värdefullt för styrelsen att få träffas på plats i Göteborg under en dag. 
Dagen innebar tid för mer djupgående diskussioner om SMDFs roll och planering för 
föreningens kommande verksamhet. 
 
SMDF-bladet 
Tre nummer av SMDF-bladet har getts ut under 2021 och finns tillgängliga på hemsidan 
(nummer 12, 13 och 14). Genom SMDF-bladet har styrelsen fortsatt arbetet med att öka 
spridningen av och kännedomen om svensk matematikdidaktisk forskning, informerat om 
olika nätverk och relevanta konferens- och kursverksamheter samt stimulerat samtalet mellan 
SMDFs medlemmar. 
 
Planering av MADIF-13 
Arbete inför MADIF-13 har pågått under året. Konferensen kommer att hållas i mars 2022 på 
Linnéuniversitetet i Växjö. I programkommittén har Cecilia Kilhamn representerat SMDFs 
styrelse. Programkommittén har letts av Linda Mattsson (Blekinge Tekniska Högskola), 
övriga ledamöter har varit Martin Carlsen (Universitetet i Agder), Johan Häggström 
(Göteborgs universitet, NCM), Hanna Palmér (Linnéuniversitetet), Miguel Perez 



(Linnéuniversitetet) och Kerstin Pettersson (Stockholms universitet). Översyn avseende 
MADIFs budget har gjorts och ett underlag för kommande konferenser finns nu.  
 
Publikationer i SMDFs skriftserie 
Under året har två publikationer utkommit i SMDFs skriftserie. Dessa är proceedings från 
MADIF-12 samt preceedings från NORMA. För att spara miljön har beslut tagits att endast 
publicera proceedings från Norma och MADIF i elektroniskt format framöver.  
 
Genomförande av doktorandseminarium och seminarium för yngre forskare 
En nätverksträff för juniora forskare som riktade sig till både doktorander och ny-disputerade 
hölls i Karlstad 25 november. Programmet innehöll några gemensamma delar samt skilda 
program för doktorander och ny-disputerade. Totalt deltog 17 medlemmar under dagen.  
 
SMDFs hemsida 
SMDFs hemsida har använts för att informera om aktiviteter som stödjer den 
matematikdidaktiska forskningsverksamheten. Förutom information om verksamhet i SMDFs 
regi har flera aktörer vänt sig till SMDF för att sprida information om exempelvis lediga 
tjänster, seminarieserier och kurser. Informationen om universitetens och högskolornas 
matematikdidaktiska forskning har dessutom uppdaterats. Äldre utgåvor i skriftserien samt 
äldre medlemsblad har tillgängliggjorts på hemsidan.  
 
Representation på LUMA 
På grund av Pandemin har LUMA skjutits upp till nästa år.  
 
 
__________________________________________________________ 
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