Till Linnéakademiens forskningsstiftelse
För ett år sedan var jag nyantagen doktorand. Jag sökte och fick ert stipendium för att
vara med konferensen Mathematics Education and Society i Portland i USA. Jag var
medförfattare till ett paper men presenterade inte något själv denna gång. Jag är så
tacksam över att jag tack vare stipendiet fick chansen att åka på konferens så tidigt i
min forskarutbildning.
Konferensens tema var matematikundervisning i relation till sociala och samhälleliga
aspekter och viktiga frågor under konferensen var bl.a. etnicitet, ras, genus, jämlikhet
och allas rätt att få ta plats i matematikundervisningen.
Varje dag inleddes med en gemensam föreläsning som sedan diskuterades i mindre
grupper. Eftersom grupperna var desamma under hela veckan kunde jag knyta
kontakter både med andra doktorander och med etablerade forskare från olika länder.
Konferensens tema gick igen i stämningen - alla är viktiga och kan bidra. De seniora
etablerade forskarna vars texter jag tidigare läst delade generöst med sig av sin
kunskap, samtidigt som de jag pratade med var nyfikna, intresserade och villiga att
diskutera det jag hade att komma med.
När det gäller min kommande forskning så har konferensen framförallt gett mig två
saker, dels en styrka att fortsätta intressera mig för frågor som kanske inte alltid är
helt accepterade av den traditionella matematikdidaktikforskningen, och dels en stor
respekt för det arbete och det stora engagemang ”de välkända namnen” lägger ner för
att belysa viktiga aspekter av matematikundervisning.
Konferensen bidrog även till omvälvande erfarenheter på det personliga planet (som i
sin tur också naturligtvis påverkar det som sker i mitt yrkesliv). Många möten med
människor från andra kulturer som lever under helt andra förutsättningar gav mig
möjlighet att se på min egen vardag med nya ögon. Jag har efter konferensen fortsatt
läsa om bl.a. genus och rasfrågor, och märker att jag därigenom också tänker nytt
kring min forskning.
Tack än en gång för ert bidrag!
Vänliga hälsningar
Helena Grundén

