
 tt ge ut tidskriften Nämnaren är en viktig 
uppgift för NCM. Nämnaren vänder sig 

främst till alla lärare som undervisar i ma-
tematik, i förskola och förskoleklass, i grundskola, 
gymnasium och inom vuxenutbildningen samt 
till lärare och studenter inom lärarutbildningen.
 Nämnaren kan ses som ett ständigt pågående 
kollegium, där lärare kan dela med sig av sina er-
farenheter och lära av andra. Även lärarutbildare 
och forskare bidrar men det faktum att en så stor 
del av innehållet är skrivet av verksamma lärare 
gör Nämnaren till en speciell tidskrift.
 Nämnaren finns även på nätet med komplet-
teringar till tryckta nummer och med fristående 
artiklar och aktiviteter, material för kompetens-
utveckling och med det innehållsrika ArkivN. I 
december finns en adventskalender och varje må-
nad finner du Månadens problem. Missa inte heller 
kompetensutvecklingsmaterialet Strävorna! 
 Arbete pågår också med att lägga ut tidigare 
Nämnarenartiklar i fulltext på nätet.

Vår webbplats ncm.gu.se är en viktig kanal för 
kommunikation med alla som intresserar sig för 
undervisning och utbildning i matematik. Här 
finner du information om alla våra projekt och 
verksamheter. Vi länkar till riksdag och depar-
tement, till lagar och förordningar och till andra 
matematikresurser som vi tror kan vara av in-
tresse och nytta. Du får hjälp att hitta litteratur, 
du kan läsa om och beställa våra böcker och tid-
skrifter och du kan hålla dig à jour med vad som 
händer inom matematikutbildningsområdet.
 Vi har även ansvar för ett antal associerade 
webbplatser, som mattebron.se, kollegieblocket.
se, matematikutvecklare.se, luma.ncm.gu.se och 
matematik biennalen.se. 

NCM medverkar –  i mån av tid –  på olika nivåer 
i satsningar på kompetensutveckling för kom-
muner och skolor. Det kan gälla allt från goda 
råd inför uppläggning av utvecklingsinsatser till 

engagemang och medverkan i långvariga kom-
petensutvecklingsprojekt.
 NCM erbjuder rådgivning och utvecklings-
stöd till lärare, skolor och kommuner. Skol-
ledare och kommunala matematikutvecklare 
kan besöka NCM för att diskutera planerade 
utvecklingsinsatser. 

På uppdrag av regeringen och Myndigheten för 
skolutveckling medverkar NCM i utrednings- 
och utvecklingsarbete på nationell nivå. Mate-
matikdelegationens sekretariat var t ex placerat 
vid NCM. Bland de insatser som NCM medver-
kar i kan nämnas stöd till kommunala mate-
matikutvecklare, framtagning av stödmaterial, 
övergången från gymnasieskola till högskola 
och samverkan skola–näringsliv.

NCM:s bibliotek är landets enda specialbiblio-
tek för matematikdidaktisk litteratur. Bibliote-
ket är ett referensbibliotek. Läs- och arbetsplat-
ser kan utnyttjas efter överenskommelse med 
bibliotekarien.
 I våra lokaler finns även en läromedelsutställ-
ning som underhålls och uppdateras av förlagen. 
Besök kan göras efter överenskommelse.

NCM:s arbete med att stödja vuxnas matematik-
lärande omfattar det offentliga skolväsendet för 
vuxna och folkbildningens organisationer. Detta 
sker bl a genom artiklar i Nämnaren, poängkur-
ser, medverkan i konferenser/seminarier och ut-
redningsupppdrag för myndigheter och departe-
ment, samt rapporter som Vuxna och matematik 
– ett livsviktigt ämne.

Barns möten med matematik och dess betydelse 
för livslångt lärande betonas alltmer. NCM ar-
betar med att stimulera och utveckla matematik-
lärande i förskola, förskoleklass och tidiga skolår. 

Ett pilotprojekt har dokumenterats i Små barns 
matematik. Det genomfördes med barn i åldern 
1–5 år och deras lärare i ett 30-tal arbetslag. En 
del av de texter som användes då finns samlade i 
NämnarenTema – Matematik i förskolan.

NCM:s matematikverkstad är en mötesplats för 
alla som är intresserade av ett laborativt arbets-
sätt i matematikundervisningen. Här finns ex-
empel på inredning, material och aktiviteter. Vi 
tar emot besök efter överenskommelse.

NCM ger förutom Nämnaren ut två andra tid-
skrifter, NOMAD (Nordisk matematikdidaktik) 
och Normat (Nordisk matematiktidskrift). Dess-
utom publicerar NCM kompetensutvecklings-
litteratur, t ex NämnarenTema-serien som inne-
håller sammanställningar av Nämnarenartiklar 
i olika ämnen och NCM:s rapportserie. Utöver 
dessa har de senaste åren böcker som Små barns 
matematik, Matematikverkstad och Lära och un-
dervisa matematik – internationella perspektiv ut-
givits. Bland kommande titlar kan nämnas en ny 
matematikterminologi, en läsebok om matema-
tik och matematiker samt ett stödmaterial kring 
tal och räkning.

NCM har ett omfattande samarbete med na-
tionella och internationella organisationer, före-
ningar, myndigheter, nätverk, miljöer, universi-
tet och högskolor. 

Vilka är det som arbetar på NCM? De flesta av 
oss har lärarbakgrund och har som gemensamt 
drag ett stort intresse för matematiklärande. Vi 
representerar olika stadier och intressen. Du är 
alltid välkommen att ta kontakt om du vill veta 
mer om våra speciella verksamhetsområden och 
om du har synpunkter eller frågor som rör vårt 
arbete.
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Styrelse
NCM:s styrelse har ledamöter från olika delar av 
Sverige och Norden och representerar såväl skola 
som högskola. Ordförande är Peter Jagers, Göteborg, 
professor i matematisk statistik vid Chalmers.
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Uppdrag: 
att stödja utvecklingen av svensk mate-
matikutbildning – i hela skolsystemet. 

NCM instiftades 1999 av regeringen. 
Verksamheten finansieras delvis av ett 
fast statsbidrag, men huvuddelen av in-
täkterna kommer från försäljning av våra 
tidskrifter och böcker, samt från olika 
uppdrag från Utbildningsdepartementet 
och Myndigheten för skolutveckling. 
 Centrumet är beläget vid Göteborgs 
universitet och verksamheten bedrivs i 
samverkan med Chalmers.


