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I denna artikel ges en översiktlig beskrivning av hur nordiskt samarbete i ma
tematikämnets didaktik växt fram, speciellt under de senaste 30 åren. Samarbetet 
har utvecklats vid matematiklärarmöten och i samband med det omfattande in
ternationella reformarbete som startade kring 1960. Tidskrifter om matematik och 
matematikundervis ning har haft en särkilt viktig roll i denna utveckling. Efter en 
nedgång under 1970talet och början av 80talet har det nordiska samarbetet åter 
börjat växa i styrka. Senaste exemplen på detta är denna tidskrift och ett allt inten
sivare samarbete mellan forskare och lärarutbildare i matematikämnets didaktik. 

Från utbildning för ett fåtal till en skola för alla
Redan under renässansen fanns det på många platser i Europa en 
relativt väl fungerande ut bildning i tillämpad aritmetik och geometri 
för den som hade möjlighet att studera. Den första tryckta räkne läran 
utkom t ex i Italien redan 1478 och i Venedig gavs den första tryckta 
upplagan av Euklides Elementa ut 1482 (Swetz, 1987). Men det var 
först i mitten av 1500-talet som vi i Norden fick till stånd en motsva-
rande ut bildning av nämnvärd omfattning (Hollander, 1884; Lindroth, 
1975).  Det var också då vi fick de första tryckta räknelärorna på nor-
diska språk (Hultman, 1868; Dahlin, 1875; Dahlbo, 1897; Larsen, 
1952). De första läro böck erna i deci maltals räkning och algebra på 
svenska trycktes i mitten av 1600-talet. De nordbor som tidigt stu de-
rade matematik var i de flesta fall hänvisade till arbeten på latin och 
reste ofta ut i Eu ropa på omfattande studieresor till olika universitet 
och lärosäten, främst till Tysk land men också till Frank rike, Italien 
och England. 

Under 1600-talet och början av 1700-talet utvecklades mate ma tik-
under  visningen i Norden vid fler och fler nya läroverk, gymnasier 
och un i versitet som en del av ett kulturellt uppbyggnadsarbete utan 
motstycke i de nordiska ländernas historia. Kunskaper om matemati-
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kens fantastiska utveckling nådde allt snabbare våra universitet. Den 
pedagogiska debatten och det pedagogiska experimenterandet under 
upplysningstiden ledde till att kvaliteten på utbildningen förbättrades. 
Under 1700-talet och början av 1800-talet framträder också de första 
matematikerna i Norden som kunde mäta sig med de främsta i Europa 
(Lindroth, 1975; Bekken, 1992).

Med början i 1800-talets första del blev grundläg gande utbildning 
suc cessivt obligatorisk för alla medborgare i Norden. I läroplanerna 
för de nya folkskolorna bestod matematikämnet av räkning och geo-
metri. Under 1800-talets andra hälft publicerades de första större 
arbetena i matematikmetodik i Norden – en naturlig följd av den 
nya och stora ut maningen att försöka lära alla medborgare grund-
läggande matematik. I denna litteratur finner vi några av rötterna 
till matematikämnets didaktik som kunskapsområde (Johansson & 
Wistedt, 1991). Under denna tid ut vecklas också den första egentliga 
lärarutbildningen.

Matematiklärarmöten
Nordiskt samarbete och erfarenhetsutbyte kring folksko lans mate-
matik un dervisning växte sakta fram under 1800-talets andra hälft, 
mycket tack vare föreläsningar och diskussioner vid de allmänna 
nordiska lärar mö tena. Speciella möten för matematiklä rare bör jade 
or ganiseras betydligt senare. I Sverige bildades t ex Förening arna 
för ma tematisk-natur veten skaplig undervisning (FMNU – senare 
LMFK) 1933. På före ningarnas årsmöten fanns ofta deltagare från 
övriga nor diska län der. Ett mera or ganiserat samarbete mellan lärare 
i ma tematik i Nor den startade först på 1950-talet – om man undantar 
de skandinaviska matema tiker kongres serna som startade redan 1909. 
Den första nordiska kon gressen för ma tematik-, fysik- och kemilärare 
ägde rum den 7-10 au gusti 1951 i Åbo (Lindholm, 1991). De har 
sedan dess arrangerats regelbundet vart 3:e år. Den 15:e nordiska 
LMFK-kon gressen ägde nyligen rum i Aarhus i Dan mark, den 27-
31 juli 1993.

Ett utvecklat samarbete
När det offentliga utbildningsväsendet successivt byggdes ut un-
der mel lankrigstiden och under tiden efter andra världskriget kom 
samarbete kring matematikdidaktiska frågor till stånd mellan flera 
pedagogikfor skare i Nor den. Studierna gällde bl a elevernas räknefär-
digheter och häng de samman med det stora intresset för skolmognad, 



57Nordisk matematikkdidaktikk nr 1, 1993

Matematikdidaktik – nordiskt samarbete i historisk belysning

begåvning, differentiering, betyg och urval till högre utbildning (se t 
ex  Østlyngen, 1944; Meyer et al, 1951). Det kom att dröja till 1960 
innan vi fick ett samnordiskt  ut veck lingsarbete i matematikdidak-
tik av någon större omfattning. Men då blev det också desto större! 
Impulsen kom från den berömda OEEC-kon fe rensen New thinking 
in school mathematics 1959 på Royaumont utanför Paris där repre-
sentanter från de nordiska länderna deltog. 

Samarbetet kom främst att gälla mål- och metodfrågor och en omfat-
tande utveckling och utprövning av elev- och lärartexter. Det berörde 
matematikämnet i hela det offent liga skolväsendet och var som mest 
intensivt under de första 5-6 åren men på gick i olika former och med 
del vis för ändrad målsättning under större delen av 70-talet. Arbetet 
utfördes i hu vudsak inom ra men för Nordiska rå det  och Sekretariatet 
för nordiskt kulturellt samar bete – först i form av Nordiska kom-
mittén för moderni sering av mate matikun dervis ningen (NKMM), 
därefter i Matematikun dervisning ens nordiska kom mitté (MUNK) 
och slutligen med hjälp av sakkunniga och olika refererens- och ar-
betsgrupper. (Nordisk utrednings serie 1967:9; Mellin-Olsen, 1970; 
Nor disk utred nings serie 1971:2; Nordisk utredningsserie 1973:17; 
Gjone, 1985). Denna intensiva fas av nordiskt samarbete avslutades 
1977-78 (Nordisk utredningsserie 1977:20; Nämnaren Temanum-
mer: Individuali sering av matematik under visningen, 1978). Även 
inom det svenska IMU-projektet utveck lades ett nära samar bete över 
nationsgränserna vilket så småningom fick stora konsekvenser på 
läromedelssidan (Larsson, 1973).

För att försöka hålla liv i det nordiska samarbetet när det successivt 
avtog under 70-talet anordnades på danskt och svenskt initia tiv en 
nordisk konferens om matematikunder visning i Kungälv 1975. Den 
har sedan uppre pats med jämna mellanrum. Den 6:e i ordningen, 
Nordisk konfe rens om matematikdidaktik, hölls nyligen i Åbo i Fin-
land, den 9-12 augusti 1993. Från och med den tredje konferensen, 
som ägde rum i Island 1983, fick arrangörerna inte som tidigare stöd 
från Sekretariatet för nordiskt kulturellt samarbete (Kristjánsdóttir, 
1983). Konferen serna har sedan dess arrangerats helt på ini tiativ från 
enskilda matematik didak tiker.

Tidskrifter om matematik och matematikundervisning 
Tidskrifter som behandlade den elementära matematiken och till-
hörande undervisningsfrågor grundades tidigt i Norden. Den dan-
ska Ma tematisk Tidsskrift kom redan 1859, de svenska Tidskrift för 
Ma tematik och Fy sik, 1868 och Tidskrift för elementär Matematik, 
Fy sik och Kemi - Elementa, 1917, den norska Norsk Matematisk Tid-
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skrift, 1919 samt de finska Matemaattisten Aineiden Aikakauskirja, 
1936 och Ark himedes, 1949. Ingen av dessa var emel lertid någon 
sam nordisk tidskrift. Efter beslut i de nationella föreningarna för 
mate matik och mate matikundervisning i Norden grundades 1953 två 
nya samnordiska tidskrif ter i matematik, Mathematica Scandina vica 
för vetenskap liga arbe ten i matematik och Nordisk Matematisk Tid-
skrift  för ele mentär matematik och till hörande undervisningsfrågor. 
Samtidigt upphörde de ovan nämnda danska (som bytte namn ett 
flertal gånger) och norska tidskrifterna. Den svenska tidskriften från 
1868 upphörde redan 1874. Övriga tidskrifter ges fortfarande ut.

De senaste 20 åren har flera nya tidskrifter startats i Norden. Mål-
grup pen är i första hand lärare och lärarutbildare i matematik: Den 
danska Mate matik (1973 -), den svenska Nämna ren (1974 -), den 
fin ska Dimensio (1986 -) (en fortsättning på Matemaattisten Ainedei-
den Aikakauskirja), den norska Tangenten (1990 -) och helt nyligen 
den isländska Flatar  màl (1993-).  Dessa tidskrifter är inte uttalat 
samnordiska men speciellt Nämna ren  och Tangenten innehåller ofta 
flera bidrag och ibland hela temanummer om nordisk skolmatematik 
(se t ex Nämnaren Årg 10, nr 2, Tema: Nordiska bilder).

För forskningen i matematik i Norden betydde grundandet av tid-
skriften Acta Mathematica 1882 nya möjligheter till samarbete och 
ut veckling. I detta sammanhang vill jag också nämna Bibliotheca 
Mathema tica, det bibliografiska appendix till Acta Mathematica som 
Gustaf Hjal mar Ene ström grundade 1884. Appendixet blev 1887 
en fristående tid skrift och kom att utges i sammanlagt 30 volymer 
(Hagstroem, 1953). Den be handlade matematikens kulturhistoria 
och det mate matiska tän kandets utveckling. Intresset för Eneströms 
tidskrift var dock mycket svagt i Norden och han fick mycket lite stöd 
i sina för sök att införa matematikens kulturhistoria i universitetens 
grund kurser i matematik.

De många lärartidningar som kommit ut i våra nordiska länder se-
dan andra halvan av 1800-talet har säkert också spelat en viktig roll för 
ma tematikundervisningens utveckling i Norden. Vid en genomgång 
som jag gjort av svenska lärartidningar från 1881 och framåt fann jag 
drygt 3000 artiklar och notiser om matematikundervisning! 

Nytt liv i det nordiska samarbetet
Med hjälp av aktiviteter som t  ex de sven ska matematikbienna-
lerna har kontakterna mellan lärare, lärarutbildare och didaktiker i 
matematik i Norden ökat igen under 80-talet. Samtidigt deltar fler 
och fler matematik didaktiker allt fliti gare i ett vidare internationellt 
samarbete. 
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Under de allra senaste åren har också kontakterna stärkts mel-
lan nor diska for skare och forskarstuderande i matematikäm nets 
didak tik. Detta har skett parallellt med att matematikäm nets di-
daktik börjat eta blera sig vid våra universitet och högskolor som 
ett självständigt kun skaps- och forsknings fält med egna ämnesfö re-
trädare. Här har det danska Statens Humanistiske Forsk ningsråd, 
Initiativet Matematik un dervisning og Demokrati haft särskilt stor 
betydelse. Under ledning av den danska projektgruppen och med 
hjälp av kon takt personer från de övriga nordiska länderna har 
ett nordiskt forskarnätverk byggts upp (se Nissen i detta num-
mer). Det fungerar nu som stöd för intresserade master- och  
forskarstuderande i matematikämnets didaktik. Flera semi narier och  
for skarkurser har hållits och flera står på tur. (Information om nät-
verkets olika aktiviteter publiceras i ett särskilt Ny hetsbrev som 
kan be ställas från Morten Blomhøj, IMFUFA, Roskilde universi-
tetcenter, Postbox 260, DK-4000 Roskilde, Danmark).  Genom den 
starka ställning som danska matema tikdidaktiker sedan länge haft 
i internationella intresseorganisationer och projekt har det danska 
initiati vet blivit särskilt värdefullt för matematik didaktiker i de övriga 
nordiska länderna.

Aktuell forskning i matematikämnets didaktik
De senaste åren har matematikdidaktiker i flera olika länder tagit 
fram beskrivningar av pågående forskning i mate matikämnets didak-
tik. (se t ex Barra, 1992; Kieran, 1992). En kartläggning av svenskt 
forsknings- och utvecklingsarbete genomfördes för ett par år sedan 
(Johansson, 1991). En första version av en sammanställning av ak-
tuell matematikdidaktisk forskning i Norden presenterades nyligen 
av Johansson (1993).  

I Danmark har det t ex utvecklats en stark tradition kring studier 
av relatio ner mellan matema tikundervisningens teori och praktik. 
Den har bl a tagit sig uttryck i forsk ning om tillämpad matematik 
och modellering i matemati kundervis ningen. Under de senaste åren 
har man också studerat matemati kens och mate matikundervisningens 
ställ ning i samhället, motiven för un dervisning i matematik i histo risk 
belys ning och grundläggande frågor om matematik äm nets didaktik 
som akademisk disciplin;  dess avgränsning, veten skapsteore tiska 
karaktär och samhällsmässiga funktioner.

I Finland har flera forskare intresserat sig för vilka konsekvenser 
som kon struktivismen kan och bör få för matematikundervisning-
ens innehåll och praktik och för olika aktiviteter och arbetsformer 
som t ex projektarbete. Man har vidare studerat lärares och elevers 
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uppfattningar och tänkande inom äm nesområden som geometri och 
funktionslära men också elevernas känslor, attityder och tilltro till 
sin egen förmåga att lära matematik i olika utbild ningssituationer. 
Flera projekt arbetar med utvärdering, bl a kring effekten av kurs-
planeförändringar i matematik.

I Island  har man bedrivit studier kring den nya teknologins 
konsekven ser för matematikinlärning och komparativa studier av 
elevers och vuxnas ma tematikkunskaper och attityder. Man har också 
studerat nya former för lä rarutbildning i matematik.
I Norge har forskningen omfattat studier av skolmatematik och 
matematikutbildning i ett skolpolitiskt perspektiv. Man har också 
intresserat sig för lä rares uppfattningar av matematik och matematik-
undervisning och vad som styr lärarens arbete i klassrummet.  Flera 
projekt har berört norskt kurspla nearbete och utvärdering i matematik, 
grundläg gande begreppsbild ning i matematik och vad som händer när 
eleverna får ett ökat ansvar för sin egen matematikinlärning.

I Sverige har flera projekt studerat olika sidor av elevernas 
komplexa kun skaper och färdigheter i matematik med betoning 
på begreppsbildning, upp fattningar och tänkande i grundläggande 
aritmetik. Man har också studerat elever med särskilda inlärnings-
svårigheter i matematik, de tekniska hjälpmed lens konsekvenser för 
matematikundervisningens innehåll och praktik samt det matema-
tiska sympolspråkets form och funktion. Under de senaste åren har 
det bedrivits omfattande studier kring kunskapsbildningens villkor i 
skolan som lärmiljö och kring problemlösning utifrån ett kommunika-
tionsteoretiskt per spektiv.

Det är vår ambition att återkomma i senare nummer av denna tid-
skrift med mera utförliga beskrivningar av den pågående forskningen 
i matema tik ämnets didaktik i Norden.

Artikeln bygger på ett bidrag presenterat vid den 6:e Nordiska konferensen om matematik-
didaktik, Åbo, Finland, 9-12 augusti 1993. För värdefulla synpunkter på tidigare versioner 
av denna artikel tackar jag Göran Emanuelsson.
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