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Vid Institutionen för ämnesdidaktik, Gö-
teborgs universitet, utges två tidskrifter,
Nämnaren, som nu är inne på årgång 22,
och NOMAD, Nordic Studies in Mathe-
matics Education, som började utges 1993.

Under de senaste åren har vi haft för-
månen att få arbeta med stimulans och stöd
av professor Jeremy Kilpatrick, Mathema-
tics Education Department, College of
Education, University of Georgia, Athens,
USA.

De senaste årens intensiva samarbete
började i samband med firandet av Näm-
narens 100:e nummer, 1991. Detta sam-
manföll med Göteborgs universitets 100-
årsjubileum. Valet av huvudtalare var lätt,
inte bara därför att Jeremy Kilpatrick av
många anses som världens främste fors-
kare inom vårt vetenskapsområde, utan
också för att han i många år varit mycket
framgångsrik redaktör för den ansedda
forskningstidskriften Journal for Research
in Mathematics Education (JRME).

Jubiléet finns dokumenterat i Nämnaren
nr 3/4 årgång 18. Professor Kilpatricks an-
förande hade titeln Scattering, Storing,
Shaping: Journals in Mathematics Educa-
tion.

För de båda tidskrifterna har Jeremy  Kil-
patricks stöd och intresse betytt oerhört
mycket. Han har med sin omfattande in-
ternationella erfarenhet som forskare och
redaktör gett oss förslag till hur man kan
utveckla tidskrifternas innehåll och sprid-
ning bland matematiklärare och matema-
tikdidaktiker. Genom hans internationella
nätverk har vi fått hjälp att knyta kontak-
ter med redaktörer för andra tidskrifter för
utbyte av erfarenheter.

Professor Kilpatrick arbetade under hös-
ten 1994 vid Göteborgs universitet som
gästforskare i matematikdidaktik. Hans
vistelse var mycket stimulerande för vår
miljö och ledde bl.a. till att ytterligare två
gästforskare, professorerna Barbara och
Robert Reys, kom till vår institution. Arti-
kelserien om ”Number Sense” är ett av
många resultat av deras vistelse i Möln-
dal. Se t.ex. artiklarna  Vitalisera huvud-
räkningen och Svenska elevers taluppfatt-
ning i detta nummer av Nämnaren.

Det är en stor glädje och ära för oss att
se Jeremy  Kilpatrick som hedersdoktor vid
vår fakultet. Promovering sker den 21.10.
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