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Föreningen kommer liksom tidigare år även under 2015 att informera om sin verksamhet 
bl.a. i samband med olika aktiviteter som nordiska, nationella, regionala eller lokala kon-
ferenser och möten. Samarbetet med andra svenska och nordiska föreningar inom SMDF:s 
verksamhetsområde, bland annat genom den nordiska paraplyorganisationen NoRME, 
kommer att fortsätta.  

Under 2015 kommer den av SMDF arrangerade regelbundet återkommande konferensen 
MADIF att planeras. Den kommer att genomföras i Karlstad i januari 2016. 
Programkommittén består för närvarande av Johan Häggström (Göteborg, ordförande), Ola 
Helenius (Göteborg), Eva Norén (Stockholm), Judy Sayers (Stockholm). En eller två 
ytterligare medlemmar samt en ansvarig för den lokala organisationen kommer att 
rekryteras. Programkommittén tillsammans med styrelsen överväger viss uppdatering av 
formatet för att i högre grad skapa diskussion om den forskning som presenteras.   

 

Ett angeläget arbete under 2015 blir att uppdatera SMDF:s webbsida. Både utseende och 
innehållet behöver moderniseras. Den sammanställning av disputerade som finns på 
webbsidan ska uppdateras med de disputationer som skett under den tid som den nuvarande 
styrelsen inte har haft redigeringsrättigheter av webbsidan.  

SMDF:s medlemsblad utkom första gången i december 1999 och hade fram till 2012 en i 
stort kontinuerlig utgivning med ett brett innehåll. Från 2002 fick medlemsbladet en gedigen 
form med en blandning av debattinlägg, kortare artiklar och längre forskningsartiklar, 
information om forskarutbildning och forskningsprojekt, rapporteringar från konferenser, 
m.m. Medlemsbladet publiceras numera enbart elektroniskt på hemsidan men har inte 
kommit ut regelbundet de senaste åren. Föreningens medlemmar inbjuds att under 2015 och 
framåt mer aktivt än tidigare bidra med texter till medlemsbladet för att det ska kunna bli det 
levande språkrör för SMDF som styrelsen vill verka för. Den tillträdande styrelsen bör 
fundera på format för att återskapa medlemsbladet.  

SMDF har som målsättning att utgöra en mötesplats för alla som är intresserade av 
matematikdidaktisk forskning, via konferenser och seminarier, medlemsblad, årsmöten och 
hemsida. Medlemmarna är kärnan i SMDF och därför är arbetet med att sprida information 
om föreningen och öka medlemsantalet avgörande för framtiden och något som även 
fortsättningsvis kommer att prioriteras av styrelsen.  


