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Detta nummer är det första av en ny nordisk forskningstidskrift i 
mate matikämnets didaktik. Den har fått namnet Nordisk matematikk
didaktikk, förkortat NOMAD. Dubbelteckningen av k hör samman 
med att matematik och didaktik stavas med två k i Norge. NOMAD 
vänder sig till institutioner och miljöer som bedriver forskning, 
utvecklingsar bete och undervisning i matematik ämnets didaktik 
och till alla som är intresserade av att följa ut vecklingen inom detta 
kunskapsområde. Ett av de viktigaste syftena med tidskriften är att 
stimu lera, stödja och fostra nordiska for skare och forskarstuderande i 
mate matikämnets didaktik samt att utveckla matemati kundervisning 
och mate matiklärarutbildning i teori och praktik inom alla områden 
och ni våer i våra utbildningssystem. Vi hoppas att tidskriften skall 
bli ett naturligt forum för dokumenterade erfarenhe ter och diskus-
sioner av teorier och resultat kring inlärning och undervisning i 
matematik. Den kan göra matematikdidaktisk forskning bekant och 
an vänd i daglig skolverksamhet och samtidigt skapa bättre underlag 
för lärares reflektioner över sin egen praktik. Genom att dokumentera 
nordiska arbeten vill vi stödja utvecklingen av ma tematikdi dakti k 
som vetenskap och bidra till att göra nor diska arbeten och studier 
kända i Norden och i öv riga de lar av världen. 

Forskningområde under utveckling
Matematikämnets didaktik har utvecklats mot ett vetenskapligt 
kunskapsområde under 1900-talet, framför allt under de senaste 
fyra decennierna (Kilpatrick, 1992). Kunskapsområdet  har tagit 
sin utgångs punkt i arbeten av matematiklärare, lärarutbildare, ma-
tematiker, pedagoger och psyko loger som intresserat sig för studier 
av matematik som skolämne, mate matikinlär ning och matematikun-
dervisning. Vi kan se den internationella utvecklingen i uni versitetens 
ökade utbud av grundutbildning och forskarutbildning, i nya lärar- och 
forskartjänster, i nya institut, utvecklingscentra och institutio ner, i 
fler och fler konferenser, seminarier, kongresser och föreningar – och 
inte minst i ett växande antal publikationer (Kilpatrick, 1991). Idag 
finns det mer än 400 tidskrifter med huvudsakligt matematikdidak-
tiskt innehåll. 

Denna snabba utveckling har gjort det svårt att få grepp om vad 
som idag karaktäriserar matematikdidaktik som forskningområde. 
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Därför har man tagit initiativ till en diskussion omWhat is Research 
in Mathe matics Education and What Are Its Results?  inom ICMI 1 . 
Diskussionen koncentreras till fem huvudfrågor och skall följas upp 
av en konferens (ICMI study) i USA nästa år
*  What is the specific object of study in mathematics education?
*  What are the aims of research in mathematics education?
*  What are the specific research questions or ”problematiques” of  

research in mathematics education?
*  What are the results of research in mathematics education?
*  What criteria should be used to evaluate the results of research 

in  mathematics education? (ICMI Bulletin 33, p. 17-23)
Vi kommer att rapportera om detta arbete i kommande nummer.

Behovet av en nordisk forskningstidskrift
Det finns idag flera tidskrifter i Norden som behandlar ma-
tematikdidak tiska frågeställningar (Johansson, 1993b). Ingen av 
dessa kan emellertid kallas forskningstidskrift. Den enda regelbundet 
återkommande publi ka tionen för ve tenskapliga arbeten i matematik-
ämnets didaktik i Norden är den finländska Mathematics Education 
Research in Finland. Den grunda des 1983, utkommer en gång per 
år och ges ut av den finska föreningen för forskning i matematikens 
och de matematiska ve tenska pernas didak tik2. För dem som forskar 
i  mate matikämnets didak tik och som vill publi cera sina arbeten i 
en nordisk el ler skandina visk tid skrift finns där för i praktiken bara 
allmänna tid skrifter om utbild ningsforskning som t ex Scandina vian 
Journal for Edu cational Research eller Nordisk Pedagogik. För 
att hitta veten skapliga tidskrifter för forskning i matema tikämnets 
didaktik måste man gå utan för Norden. De mest kända exem plen 
är Educational Studies in Mathematics och Journal for Rese arch in 
Mathematics Edu cation.

En av de viktigaste drivkrafterna bakom idén att skapa en ny forsk-
nings tidskrift och förening har varit det faktum att våra nordiska 
forskningsmiljöer är små. Med en tidskrift får vi bättre möjligheter 
att hålla kontakt och bygga nät verk som knyter nordiska matematik-
di daktiker närmare varandra och som stimulerar till samarbete och 

2  
Redaktion: Pekka Kupari, Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto, PB 35, 

SF-40351 Jyväskylä, Finland

1  
The International Commission on Mathematical Instruction
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ut byte av idéer, till nya dialoger och gränsö verskridande teoribildning. 
En an nan drivkraft har varit önskemål från många lärarutbildare och 
personer som arbetar med läromedelsutveck ling att höja sin veten-
skapliga kompetens i matematikdidaktik. En forskningstidskrift kan 
stimulera uppbyggnaden av master- och forskarutbildningar och 
bidra till kompetensuppbyggnad och genom möjlig heterna till pu-
blicering av vetenskapliga arbeten. Grundandet av tidskriften skall 
ses i ljuset av den väx ande betydelsen av matemati kutbildning i vårt 
sam hälle och behovet av vetenskapligt grundade argu ment i den 
kun skaps po litiska samhällsdebatten (Mellin-Olsen, 1993). Vi hoppas 
också att tidskriften kan bidra till att vi på sikt får representanter för 
matematikdidaktik i de nationella forskningsråden i Norden – som 
redan skett i t ex USA.

Efter ett omfattande förbe redelsearbete sedan hösten 1988, är det 
alltså nu dags att ge ut det första numret av Nordisk matematikkdi
daktikk.

Tidskriftens innehåll och utgivning
Nordisk matematikkdidaktikk publi cerar artiklar som behandlar 
rappor tering och resultat från forsknings - och utvecklingsprojekt, 
översikter om forskning och utvecklingsarbeten, grundläggande 
frågeställningar om utbildning i matematik, teoretiska analyser och 
empiriska studier. Detta första nummer innehåller tre artiklar från tre 
olika nordiska forskningsmiljöer. Artiklarna speglar ganska väl den 
pågående forsk ningen i respektive land. Numret innehåller också en 
historisk översikt över nordiskt samarbete i matematikdidaktik och 
en redogörelse för hur ett nordiskt nätverk av forskare inom områ-
det nyligen byggts upp. Dessutom anmäler vi två nyligen utkomna 
antologier om utvärdering i matematik. 

Tid skriften är helt beroende av forskare som ställer upp och gran-
skar in komna artikelmanus utan krav på ekono misk ersättning. Varje 
artikel be döms av minst två granskare. För att godkännas för publi-
cering skall ar tikeln ha hög kvalitet och ge betydelsefulla bi drag till 
utvecklingen av matematikdidak tik som kunskapsområde. Artikeln 
skall vara begrepps mässigt klar och tydlig, vila på en teoretisk grund 
och föra kunskapsom rådet framåt. 

En artikel kan vara på danska, norska, svenska eller engelska. Varje 
artikel inleds med ett abstract. Om artikeln är skriven på ett nordiskt 
språk avslutas den med ett abstract på engelska. Artiklar på engelska 
förses med ett abstract på danska, norska eller svenska. Målsättningen 
är att sista numret i varje volym skall vara på engelska.

Ansvaret för den operativa redaktionen skall växla mellan de nordiska 
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länderna. De första fyra åren har en redaktion vid Institutionen för 
ämnesdidaktik, Göteborgs universitet fått förtroendet att svara för 
utgivningen. På omslagets insidor finns information om utgivningen, 
om vilka som ingår i det nordiska redaktionsrådet och i den operativa 
redaktionen samt information till författare.

Vid den 6:e nordiska konferensen om matematikdidaktik i Åbo i au-
gusti 1993 bildades en nordisk förening för matematikäm nets didaktik 
för att ge NOMAD en na turlig hemvist. Till in terimistisk styrelse 
utsågs tidskriftens redaktionsråd (se om slagets insida). Föreningen 
kommer att konstitueras vid den 8:e matematikbiennalen i Göteborg 
den 26-28 januari 1994 och då anta stadgar för sin verksamhet.

 

Vi vill tacka alla som på olika sätt bidragit till att denna tid skrift kommit till stånd.  Ett 
särskilt tack till Linjenämnden för undervisningssektorn vid Göteborgs uni versitet som 
tilldelat projektet ett ekonomiskt bidrag som gjort det möjligt att ge ut tidskriften under 
det första året.  Tack också till redaktionen för Nämnaren som välvilligt låtit oss utnyttja 
redaktionens utrustning och er farenheter av tidskriftsproduktion. 
 Vi vill också tacka Letterstedska fonden, danska Statens Humanistiske Forskningsråd, 
Initiativet Matematikundervisning og Demokrati samt Institutionen för ämnesdidaktik vid 
Göteborgs universitet för ekonomiskt stöd i samband med redaktionsmöten i Göteborg, Kö-
penhamn och Gilleleje. Sist men inte minst vill vi tacka medlemmarna i redaktionsrådet för 
det engagemang, förtroende och den stora entusiasm som visats under planeringsarbetet.
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