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KAPITEL 9

Nya matematiken – revolutionen som uteblev
En reform i övergången från centraliserad till
decentraliserad styrning av skolan, 1960–1980

Johan Prytz
Grundskolans införande under cirka tre årtionden efter andra världskriget kan
i ett längre perspektiv betraktas som en revolution inom det svenska skolväsendet. Organisationen, undervisningens innehåll och sättet att styra skolan förändrades i vissa avseenden radikalt. Vissa av argumenten för att genomföra förändringarna påminner dessutom om franska revolutionens slagord om frihet,
jämlikhet och broderskap. I synnerhet var tanken på jämlikhet central för de
som argumenterade för en gemensam skola för alla barn och ungdomar, vilket
grundskolan blev. Det handlade exempelvis om att skolan ansågs bli mer jämlik
om god utbildning kunde bli mer tillgänglig, både geografiskt och i termer av
bättre pedagogik.1
De stora skolreformerna kom att involvera vetenskap på ett delvis nytt sätt
för att uppnå dessa mål. Kopplingen till vetenskap fanns visserligen tidigare,
exempelvis var många skolämnen en spegling av motsvarande akademiska discipliner. Det nya var att kursplanernas innehåll skulle bestämmas på vetenskaplig väg via avnämarundersökningar och storskalig försöksverksamhet. De
senaste upptäckterna inom de relativt nya vetenskaperna psykologi och pedagogik skulle få större genomslag i lärarnas pedagogik.2
Detta kan ses som ett utslag av en tilltro till social ingenjörskonst. Skolan
liksom i samhället i övrigt skulle ordnas på rationell väg. Likaså kan de mer
omfångsrika och detaljerade styrdokumenten för skolan som kom på 1960talet ses som en produkt av detta tänkande.
Parallellt med denna utveckling centraliserades styrningen av skolsystemet.
Staten tog succesivt större kontroll över undervisningens innehåll såväl som
skolans organisation och finansiering. Denna process pågick under hela första

1

Jmf. Bo Lindensjö & Ulf P. Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning (Stockholm
2010) s. 28–59.
2
Jmf. Ulf P. Lundgren, Att organisera omvärlden: en introduktion till läroplansteori (Stockholm
1989) s. 131–137.
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halvan av 1900-talet och en bit in på 1960-talet.3 När det gäller styrningen av
undervisningen på 1960-talet blev den centraliserad på så vis att en rad stora
utvecklingsprojekt startades, syftandes till att förändra undervisningen innehåll
och undervisningsmetoderna. Dessa projekt tillsammans med en stark tro på
vetenskap, som nämnts ovan, brukar ses som ett uttryck för ett utbildningsteknologisk tänkande.4
Begreppet decentralisering fanns dock med i planeringen av grundskolan.
Redan i ett betänkande från 1946 års skolkommission uppmärksammades behovet av decentralisering.5 I samma betänkande betonades även lärarens frihet.6
Nödvändigheten av decentralisering av skolan kom emellertid att betonas betydligt starkare under 1970-talet och inte minst i den så kallade SIA-utredningen (Skolans Inre Arbete).7
Matematiken var ett skolämne som under 1960- och 70-talen i allra högsta
grad kom att påverkas av dessa ambitioner. När det gäller stora och centrala
utvecklingsprojekt angående skolmatematiken, så var de flera. Kursplanen i
matematik till Lgr62 föregicks av en stor avnämarundersökning.8 Syftet med
den var att bestämma kunskapsinnehållet genom att undersöka vilken matematik som behövdes inom olika delar av samhället. För att hantera grundskolans mer odifferentierade klasser genomfördes det så kallade IMU-projektet
(Individualiserad MatematikUndervisning) under 1960-talet. I vissa avseenden
var dock det mest långtgående projektet när det gäller centralisering införandet
av den Nya matematiken.
I detta kapitel visas att projektet med den Nya matematiken var långtgående
eftersom det på ett mer detaljerat vis än tidigare berörde frågan om hur lärarna
skulle undervisa, vad de skulle göra i klassrummet. Det handlade exempelvis om
vilka begrepp och illustrationer som skulle ligga till grund för förklaringar.
Planeringen av reformen som skulle introducera den nya matematiken i Sverige, vilket skedde i och med införandet av 1969 års läroplan, pågick under en
stor del av 1960-talet. Men förberedelserna till trots, så misslyckades reformen
i flera avseenden.
I detta kapitel redogörs närmare för planeringen och införandet av den Nya
matematiken i Sverige, men också på vilket vis reformen var ett misslyckande.
Fokus ligger på grundskolan. Syftet med detta är att bättre förstå hur det
3

Pia Skott, ”Utbildningspolitik och läroplanshistoria”, i Esbjörn Larsson & Johannes Westberg
(red.), Utbildningshistoria: en introduktion (Lund 2015) s. 425–427.
4
Lindensjö & Lundgren (2010) s. 66–68.
5
1946 års skolkommission, 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det
svenska skolväsendets utveckling (Stockholm 1948) s. 16. Det ska dock nämnas att det i betänkandet
skrevs betydligt mer om centralisering än om decentralisering.
6
1946 års skolkommission (1948) s. 15.
7
Lindensjö & Lundgren (2010) s. 75–79, 81–82.
8
1957 års skolberedning, 1957 års skolberedning. 3, Kursplaneundersökningar i matematik och modersmålet: empiriska studier över kursinnehållet i den grundläggande skolan (Stockholm 1960). Inslaget av vetenskaplighet märks inte minst på att utredningen, som författats av Urban Dahllöf, var
hans doktorsavhandling.
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svenska skolsystemet förändrades på 1960- och 70-talen. Mer specifikt visar
jag hur hastigt det centralistiska tänkandet bland de centrala beslutsfattarna
avlöstes av ett mer decentralistiskt.
Kapitlet baseras på analyser av statliga utredningar, vetenskapliga rapporter,
styrdokument, lärartidningar, metodiklitteratur och läroböcker. Utredningar
och vetenskapliga rapporter har i stor utsträckning använts som berättande källor, närmare bestämt för att hämta faktauppgifter om skolmatematiken men
även om skolsystemet i stort. Styrdokument, metodiklitteratur och läroböcker
har också använts som berättande källor, men då främst om hur myndigheter
eller läroboksproducenter då tänkte sig att undervisningen skulle bedrivas. Vad
som egentligen skedde i klassrummen är svårare att uttala sig om. Kunskapsundersökningar, exempelvis föregångarna till TIMSS och PISA, ger dock viss
information om det eftersom de testade olika delar av kursplanen. Vid sidan
av dessa mer kvalitativt inriktade analyser har också en databas över läroböcker
i matematik använts.
I kapitlet finns återkommande hänvisningar till rapporterna New Thinking
in School Mathematics och Nordisk skolmatematik.9 Skälet till det är att den
förstnämnda sammanfattar diskussionerna och slutsatserna från den så kallade
Royaumont-konferensen som ägde rum strax utanför Paris år 1959. På den konferensen träffades ledande matematiker, psykologer, lärare och administratörer
från ett flertal länder och beslutande om riktlinjer för hur skolmatematiken
borde förändras. Rapporten kan ses som ett etappmål efter ett antal års diskussioner. Samma rapport låg senare till grund för det svenska utvecklingsarbetet med den Nya matematiken.10 Ett arbete som gjordes i samarbete med de
övriga nordiska länderna. Slutrapporten från detta utvecklingsarbete – Nordisk
skolmatematik – publicerades 1967. I den rapporten redogörs för målsättningar,
arbetsmetoder och resultat i utvecklingsarbetet.

Nya matematiken – en revolution
Den Nya matematiken kan liknas vid en internationell reformrörelse. Frågan
om när och var rörelsen startade finns det inget enkelt svar på, men efter 1950
fick den fart på allvar, framförallt i USA och Frankrike. Det är perioden efter
1950 som är i fokus för detta delkapitel. Här beskrivs de centrala idéerna inom
den Nya matematiken. Ur ett svenskt perspektiv diskuteras även på vilket vis
de var nya eller till och med revolutionära. För även om företrädare för den

9

Organisation for European Economic Co-operation. Office for Scientific and Technical Personnel.
New thinking in school mathematics (Paris 1961); Nordiska kommittén för modernisering av matematikundervisningen. Nordisk skolmatematik (Stockholm 1967).
10
Nordiska kommittén för modernisering av matematikundervisningen (1967) s. 5, 61–63, 78.
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Nya matematiken faktiskt beskrev den som revolutionär, så fanns det inslag
som, i alla fall i Sverige, inte var det.11
Ett grundläggande mål för den Nya matematiken var att åstadkomma en
gemensam grund för skolmatematiken. För detta ändamål användes grunderna
för den moderna vetenskapliga matematiken, mest känt är nog mängdläran.
Förebilden i detta avseende var den så kallade Bourbaki-gruppen och deras
arbete under 1930-talet med att bygga en allmän grund för den vetenskapliga
matematiken;12 en uppgift de inte var ensamma om att arbeta med och som
hade engagerat matematiker även tidigare. Grunderna för den Nya matematiken var emellertid inte endast mängdläran, även begreppen relation och funktion intog en central plats.13 Helt nya delämnen i skolmatemiken tillkom också,
exempelvis logik, modern algebra, sannolikhetslära och statistik.14
I början av perioden var rörelsen i Frankrike och USA inte särskilt revolutionär eftersom förändringarna endast berörde kurser som förberedde elever för universitetsstudier i matematik. Tanken var att dessa skolkurser skulle
uppdateras så att det bättre passade universitetsmatematiken. Grundproblemet sågs vara att denna del av skolmatematiken inte hade hängt med den
vetenskapliga utvecklingen.
Snart kom projektet att växa och antog en mer revolutionär karaktär i meningen att skolmatematiken i alla årskurser skulle förändras. Ledande matematiker, lärarutbildare, pedagoger och psykologer menade att den Nya matematiken
och dess gemensamma grund gick att tillämpa i alla årskurser. Den grundläggande
idén var att en gemensam grund skulle erbjuda struktur, vilket i sin tur skulle
leda till bättre lärande. Denna idé stöddes av psykologer varav de mest framträdande var Jerome Bruner och Jean Piaget. Bruners ståndpunkt var att lärande
skulle bli mer effektivt om undervisningen fokuserade mer på kunskapens strukturer och inte endast på enskilda begrepp, fakta och färdigheter. Både Bruner och
Piaget hävdade att det fanns likheter mellan mentala strukturer och matematiska
strukturer, i synnerhet de som förekom i den moderna matematiken, vilket de
ansåg att man kunde dra fördel av i undervisningen.15
Dessa idéer om psykologi och matematik berörde till stor del taluppfattning
och aritmetik, det vill säga den mest grundläggande matematiken och det som
eleverna möter i de tidiga årskurserna. Förståelse var ett centralt begrepp inom
denna del av den Nya matematiken. Förståelse skulle vara grunden för lärande
istället för mekanisk utantillinlärning av fakta och algoritmer.16 Tanken var att
11

Den revolutionära draget i rörelsen uttrycks kanske klarast här: Organisation for European Economic Co-operation (1961) s. 207: ”The proposals made at the Royaumont seminarare revolutionary
in character.”
12
Jeremy Kilpatrick (2012), ”The new math as an international phenomenon”, ZDM: the
international journal on mathematics education 44(4) 2012, s. 563–564.
13
Kristín Bjarnadóttir, “History of Teaching Arithmetic”, i Alexander Karp & Gert Schubring
(red), Handbook on the History of Mathematics Education. (New York 2014) s. 450.
14
Kilpatrick (2012) s. 565.
15
Christopher J. Phillips, The new math: a political history (Chicago 2015) s. 87–88.
16
Bjarnadóttir,(2014) s. 451; Phillips (2015) s. 94.
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förståelse främjades om undervisningen fokuserade på matematiska strukturer.17 I exempelvis svenska läroböcker baserade på den Nya matematiken
användes bilder med Venndiagram (med tillhörande element) när addition
skulle introduceras i årskurs ett. Även talraden och tallinjer användes flitigt.
Eleverna skulle alltså inte bara lära sig tabellkunskaper, det vill säga fakta, utan
också förstå addition som en union av disjunkta (ej överlappande) mängder
eller en förflyttning på tallinjen, det vill säga strukturer.
Diskussionen om förståelse kontra fakta och mekanisk färdighetsträning var
på intet vis ny. Företrädare för en förståelseinriktad undervisning fanns tidigare,
långt före den Nya matematiken, inte minst i Sverige.18
Det nya och revolutionerande med den Nya matematiken var inte heller
den starka kopplingen till den vetenskapliga matematiken i sig, den fanns som
sagt även tidigare, i synnerhet på läroverken där det inte var ovanligt att lärarna
hade doktorsexamen i matematik. Även om vi ser till folkskolans matematik,
det vill säga främst aritmetik och en mindre del geometri, och de grundläggande
begreppen – operationerna, räknereglerna med mera – så kan den sägas ha
mycket gemensamt med den vetenskapliga matematiken.
Det nya med den Nya matematiken var den genomgripande uppdateringen
mot vetenskapen, såväl matematik som psykologi, och ambitionen att skapa
en gemensam grund för hela skolmatematiken, både för olika delområden –
som aritmetik, geometri och algebra – och för alla årskurser.
En annan del i Bruners resonemang om strukturer och förståelse handlade
om transfereffekter; han menade att fokus på strukturer i undervisning i ett
område skulle leda till att eleverna lärde sig andra områden mer effektivt. Detta
resonemang begränsades inte till ämnet matematik, utan antagandet var att effektiv undervisning i matematik också skulle leda till bättre tänkande och lärande i andra ämnen.19
Även här kan vi ana ett revolutionärt drag. Resonemang om transfereffekter
och skolmatematik var visserligen inte något nytt inom skolmatematiken. Att
studier i matematik bidrar till att träna upp en allmän förmåga till rationellt
tänkande hade hävdats tidigare, men då var det framförallt geometrin som ansågs vara det mest lämpliga ämnet för sådan träning.20 Det nya i detta fall var
att transfereffekter kopplades till mängdläran. Det mer revolutionära draget
ligger dock i att alla elever skulle få ta del av denna undervisning och inte en
selekterad skara av eleverna. Mängdläran skulle ju vara en del av undervisningen redan i första klass. Den geometri som ansågs träna rationellt tänkande
17

Phillips (2015) s. 94.
För beskrivningar av professionella debatter om skolmatematik i Sverige under 1800-talet och
första halvan av 1900-talet, där förståelse var ett viktigt begrepp, se följande arbeten: Johan Prytz, Speaking of Geometry: a study of geometry textbooks and literature on geometry instruction for elementary
and lower secondary levels in Sweden, 1905–1962, with a special focus on professional debates (Uppsala
2007) s. 51–106; Sverker Lundin, Skolans matematik: en kritisk analys av den svenska skolmatematikens
förhistoria, uppkomst och utveckling (Uppsala 2008) s. 313–342.
19
Phillips (2015) s. 88, 94.
20
Prytz (2007) s. 35–50.
18
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introducerades först i högre årskurser och då på studieförberedande program,
exempelvis realskolan i Sverige.
Det ska dock nämnas att resonemangen om transfereffekter inte fick stort
genomslag i Sverige. Detta kan ha att göra med en statlig utredning om kursplanerna i matematik och svenska som publicerades 1960. I den utredningen
kritiserades teorierna om transfereffekter och skolmatematik, bland annat påpekades att det saknades vetenskapliga belägg för sådana teorier.21
Den Nya matematiken handlade dock om mer än matematiska och psykologiska teorier. Även metodiken var en viktig fråga. Viktiga beståndsdelar i den
Nya matematikens metodik var konkret material och aktivitetspedagogik.
Detta gällde i synnerhet den grundläggande undervisningen. Målet var att utveckla förståelse av begrepp genom vägledda experiment och upptäckter. I en
av de större internationella rapporterna om den Nya matematiken betonades
denna metodik mer än användandet av språket som hörde till mängdläran.22
När det gäller idéer om konkret material och aktivitetspedagogik, så kan
det på intet vis ses som några nya tankar som kom med den Nya matematiken, i synnerhet inte i Sverige. I svensk metodiklitteratur och lärartidningar
förespråkades denna typ av metodik under första halvan av 1900-talet. Det
gäller både folkskolan och läroverken, men kanske mest den förstnämnda.23
Att dessa principer skulle genomsyra grundskolans undervisning i stort, inte
bara i matematik, befästes i 1962 års läroplan (Lgr62), vilket var sju år innan
den Nya matematiken introducerades i samband med att 1969 års läroplan
(Lgr69) trädde i kraft. De metodiska principer som skulle vägleda undervisning enligt Lgr62 benämndes Motivation, Aktivitet, Konkretion, Individualisering och Samverkan (MAKIS).24
Det nya med den Nya matematikens metodik handlade istället om hur det
konkreta materialet som eleverna skulle aktiveras med skulle utformas och användas. Ser vi till rapporten Nordisk skolmatematik och kursplanen i matematik
i Lgr69, så betonades att visualiseringar och konkret material skulle knytas till
begrepp ur mängdläran.25 I matematiksupplementet till Lgr69, liksom i Nordisk
skolmatematik, lyftes också tallinjen fram i detta hänseende.26 De metodiska resonemangen stannade alltså inte vid generella principer (MAKIS), som också

21

1957 års skolberedning (1960) s. 485–487.
Bjarnadóttir (2014) s. 449, 451.
23
För beskrivningar professionella debatter om skolmatematik där aktivitet var ett viktigt begrepp i Sverige under första halvan av 1900-talet, se Prytz (2007) s. 51–106.
24
Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan (Stockholm 1962) s. 44–58.
25
Nordiska kommittén för modernisering av matematikundervisningen (1967) s. 174–175; Skolöverstyrelsen. Läroplan för grundskolan. 1, Allmän del (Stockholm 1969a) s. 138–139.
26
Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan. 2, Supplement: kompletterande anvisningar och
kommentarer. Matematik (Stockholm 1969b) s. 4–25. I Nordiska kommittén för modernisering av
matematikundervisningen (1967) nämns tallinjen på flera ställen. En tydlig och generell formulering
om tallinjen återfinns under rubriken ”Matematikens väsen” som handlar om konkreta situationer,
laborativt material och grundläggande begrepp.
22
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hade en framskjuten position i Lgr69;27 utan det gavs också mer konkreta riktlinjer för hur illustrationer och material skulle designas. Vi kan jämföra med matematikdelen i Lgr62 där den typen av riktlinjer saknades.28 I Lgr62 fanns istället,
förutom formuleringar om att konkretiserande material skulle användas, förslag
på vilka material som kunde användas. För att konkretisera additions- och subtraktionsuppställningar i lågstadiet föreslogs mynt, för att illustrera bråktal på
mellanstadiet föreslogs cirkelsektorer och för att konkretisera funktioner på högstadiet förespråkades ritande av graf på millimeterpapper.
Det var emellertid inte endast idéerna om vad som skulle ändras som var
storslagna och i vissa avseenden revolutionära. Även en del av argumenten
till varför förändringarna var nödvändiga var storslagna. Förespråkarna av den
Nya matematiken såg skolans matematikundervisning som avgörande för utvecklingen av vetenskap, ingenjörskonst och näringsliv. Det var alltså inte
bara fråga om att förstaårsstudenterna på universiteten var dåligt förberedda.
Man ansåg också att många verksamheter i samhället involverade modern och
avancerad matematik och man förutspådde att i framtiden skulle dessa verksamheter bli ännu fler. Även medborgare i allmänhet ansågs behöva kunna
mer modern matematik än tidigare för att klara sig i det samhälle som höll
på att växa fram. Därtill var kritiken mot den rådande matematikundervisningen bitvis hård. Den ansågs inte ha hängt med utvecklingen inom vetenskapen matematik; detta gällde både den rena matematiken och tillämpningarna inom naturvetenskap.
Dessa argument framfördes bland annat i rapporten New Thinking in School
Mathematics som sammanfattade verksamheten vid den så kallade Royaumont-konferensen år 1959.29 Även i den samnordiska rapporten om den Nya
matematiken – Nordisk skolmatematik – som kom 1967 framfördes samma argument.30
Min sammanfattning av argumentationen är att om inte matematikundervisningen ändrades i grunden – en revolution – skulle samhället drabbas
mycket negativt.
En delförklaring till att argumentationen var så drastisk är kalla kriget och
tävlan mellan öst och väst, inte bara militärt, utan också vetenskapligt och ekonomiskt.31 Det ska dock påpekas att detta tema inte uttalades explicit i New
Thinking in School Mathematics och Nordisk skolmatematik.
Argumentationen som beskrivits ovan fördes även fram i den svenska lärartidskriften Elementa under 1960-talet.32 Elementa var en tidskrift avsedd för
27

Skolöverstyrelsen (1969a) s. 55–72. Observera att avsnitten om MAKIS i Lgr62 och Lgr69 har
stora likheter, både vad gäller innehåll som position i styrdokumentet.
28
Skolöverstyrelsen (1962) s. 164–190.
29
Organisation for European Economic Co-operation (1961) s. 11–29.
30
Nordiska kommittén för modernisering av matematikundervisningen (1967) s. 5–6.
31
Jmf Philips (2015) s. 22–23.
32
Johan Prytz, “Changes in the exercise of power over school mathematics in Sweden, 1930–1970”,
i Kristín Bjarnadóttir, Fulvia Furinghetti, José Manuel Matos, Gert Schubring (red.), ”Dig where you
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lärare i matematik, fysik och kemi inom framförallt läroverken. Det intressanta
med argumentationen i den svenska lärartidningen är att retoriken för tankarna
till en stundande revolution. I alla fall om vi ser till den ledande aktören inom
den Nya matematiken i Sverige – Matts Håstad – och hans sätt att argumentera. Det var inte fråga om att öppna upp en diskussion med lärarna genom att
erbjuda och väga olika synsätt på matematikundervisningen mot varandra. Argumentationen var snarare kommenderande. Fakta om det kritiska läget slogs
fast. Vägen framåt stakades ut: nytt undervisningsinnehåll och nya undervisningsmetoder. Detta innehåll och dessa metoder var baserade på modern vetenskap. Här följer ett exempel.
Lärarerfarenheter och experimentella forskningar visar följande fakta:
a) Undervisningen skall bygga på förståelse och inte inskränka sig till
rutinteknik, fort glömd och föga användbar på andra områden.
b) Elevernas personliga aktivitet är nödvändig för att hela deras förmåga
skall tas i anspråk.
c) Inlärningen underlättas om eleverna utsätts för välbekanta situationer, där de får göra egna upptäckter och arbeta i egen takt.33
Några alternativ tilläts inte framskymta i artiklarna. Vi kan jämföra detta med
den mer öppna och resonerande stil som en ledande aktör i skolmatematiken
använde i Elementa på 1930-talet. Även om debattören då föredrog vissa saker,
så prövades olika ståndpunkter i längre resonemang, det vill säga konkurrerande uppfattningar gjordes helt synliga.34
Avslutningsvis i detta avsnitt om de centrala idéerna i den Nya matematiken
ska kort nämnas något om de ledande aktörerna. Deras status lär inte ha sänkt
argumentens övertygande kraft, i alla fall inte hos personer som var övertygade
om att skolutveckling skulle baseras på vetenskap. Piaget hade vid den här tiden nått en position som internationellt framträdande forskare i utvecklingspsykologi.35 Även Bruner var framstående inom det området.36 Men också de
matematiker som involverades var internationellt och vetenskapligt framstående, till exempel Jean Dieudonné från Frankrike.37

stand” 2: Proceedings of the Second International Conference on the History of Mathematics Education.
(Lisbon 2012) s. 410–411.
33
Matts Håstad, ”UNESCO-symposium angående matematikundervisningen i skolan”, i Elementa
48 (1963) s. 20
34
Prytz (2012) s. 416–417.
35
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I Sverige däremot fanns inte den typen av internationellt kända vetenskapliga aktörer som tydligt ställde sig bakom den Nya matematiken. Det kan måhända ha uppvägts av att reformens förespråkare kom att stå regeringsmakten
nära. Den ledande svenske skoladministratören som rest till Royaumont-konferensen 1959 var dåvarande undervisningsrådet Lennart Sandgren. Han var
också doktor i matematik. Sandgren kom sedermera bli statssekreterare hos
utbildningsministern under åren 1967–1976, vilket i början av perioden var
Olof Palme. Palme blev senare statsminister, perioden 1969–1976.

Den svenska rationella läroplanen och Nya matematiken
– den perfekta planen
I detta avsnitt visas hur den Nya matematiken i Sverige låg helt rätt i tiden om
vi ser till de rådande idéerna om hur skolutveckling skulle gå till. Som utgångspunkt för redogörelsen används begreppet den rationella läroplanen som är hämtat från Ulf P. Lundgrens arbeten inom området läroplansteori. Begreppet den
rationella läroplanen kan sägas vara ett idealt modus operandi för de svenska
skolreformer som genomförts efter andra världskriget. Den rationella läroplanen
avlöste tidigare läroplaner som dominerat inom folkskolan och läroverket.
I avsnittet redogör jag först för innebörden av begreppet den rationella läroplanen. Mest utrymme ägnas dock åt att visa att planeringen av den Nya
matematiken på 1960-talet är ett bra exempel på en reform som följde en
rationell läroplan.
Lundgren delar upp läroplanen i tre nivåer.38 Jag förstår dessa nivåer som
analytiska hjälpmedel för att ställa frågor om skolans styrning. Den första nivån
omfattar frågor om hur både objektiva villkor, exempelvis finansiella resurser,
och ideologier om utbildning formar, styr och kontrollerar utbildningens mål,
innehåll och metodik. Den andra nivån omfattar frågor om hur läroplanen blir
mer konkret i form av styrdokument och kontrollinstrument. Hit räknas också
frågor om hur forsknings- och utvecklingsarbete påverkar utbildningens innehåll och metodik. Det är dessa två nivåer som står i fokus i detta avsnitt. Den
tredje nivån omfattar frågor om hur styrdokument och läromedel styr den faktiska undervisningsprocessen. Skälet till att denna nivå inte ägnas någon uppmärksamhet är att det faller utanför kapitlets syfte.
Den rationella läroplanen kännetecknas på Nivå 1 av tre idéer: 1) Kunskaperna som eleverna ska inhämta ska vara till nytta för individ och samhälle.39 2)
Utbildning handlar om enskilda individers lärande.40 3) Den rationella länken
38

Lundgren (1989) s. 21–22. Lundgren använder uttrycken läroplan och läroplanskod. I denna text
har jag försökt att klara mig med ett av dessa, det vill säga läroplan. Observera att ordet läroplan
inte avser konkreta styrdokument utan en uppsättning idéer och objektiva förutsättningar som
bestämmer undervisningens innehåll och metoder.
39
Lundgren (1989) s. 84.
40
Lundgren (1989) s. 86.
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mellan utbildningspolitik och vetenskap.41 Den sista punkten tolkar jag som
att vetenskapen ska ge svar på frågor om hur utbildningen ska ordnas. Arbetet
med att planera och genomföra grundskolereformen präglades i hög grad av
dessa idéer, det vill säga från cirka 1945 och framåt.
Idéerna, var för sig, var dock inte nya och spår av dem finns mer eller mindre
tydligt i folkskolans och läroverkens respektive läroplan.42 Det nya var att dessa
idéer verkade tillsammans. Men de skiljer sig delvis också från idéer som hade
varit dominerande i folkskolan och läroverken. Mest framträdande är kanske
individens centrala plats, vilket skiljer sig från idén om moralfostran inom folkskolan; en fostran som ursprungligen och primärt sågs som en del i ett samhällsbygge. Individens centrala plats och nyttotänkande utmanade också de
traditionella skolämnenas plats; ämnen som inte minst på läroverken var en
spegling av akademiska ämnen. Tillkomsten av det tvärvetenskapliga ämnet
samhällskunskap är exempel på en avvikelse från den akademiska uppdelningen; motsvarande akademiska ämne finns inte och skolämnets syfte är att
förbereda individen inför rollen som medborgare. Ett annat är de praktiskt inriktade ämnena hemkunskap och slöjd.
Ser vi till nivå två och grundskolereformen, så var vetenskapen psykologi,
men även andra samhällsvetenskaper, centrala för att konkretisera idéerna på
nivå ett. Den väsentliga skillnaden mot tiden innan grundskolan började planeras är, som jag ser det, att psykologin och andra samhällsvetenskaper uppfattades erbjuda en begreppsapparat och metoder för att generera svar, men även
frågor, om individens utveckling och lärande.
Vid en jämförelse mellan å ena sidan den Nya matematiken och å andra
sidan det som kännetecknade den rationella läroplanen, det vill säga grunderna
för grundskolereformen, så är överenstämmelsen god. Som tidigare nämnts så
ansåg förespråkare för den Nya matematiken, både i Sverige och utomlands,
att den var till nytta för både individ och samhälle; den behövdes i skolan för
att samhällsutvecklingen inte skulle stanna av och för att alla eleverna i framtiden skulle fungera väl i samhället.
Att utbildning inom den Nya matematiken till stor del handlade om enskilda individers lärande syns i kopplingen till Piagets och Bruners arbeten; inte
minst uppfattningen om likheter mellan mentala strukturer och matematiska
strukturer och hur det kunde användas för att underlätta elevers lärande. Flera
av Piagets arbeten om yngre barns matematiska tänkande och begreppsbildning
handlade om det enskilda barnets kognitiva utveckling. De kursplaner som utvecklades i enlighet med den Nya matematiken baserades alltså inte bara på
den akademiska disciplinens begrepp och kategorier utan också på teorier om
hur barn och ungdomar utvecklas kognitivt.

41

Lundgren (1989) s. 88.
För vidare läsning om folkskolans moraliska läroplan och läroverkens klassiska och reala läroplan
hänvisas läsaren till Lundgren (1989) s. 24–72.
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Det ska dock noteras att i rapporterna New Thinking in School Mathematics
och Nordisk skolmatematik, så förekom det inte särskilt många avsnitt om psykologi och mentala strukturer, men det nämns på några ställen. Mycket mer
uppmärksamhet ägnades åt undervisningens innehåll, undervisningsmetoder
och läromedel.
Vad gäller den Nya matematiken och den rationella länken mellan utbildningspolitik och vetenskap så är den tydlig, men på flera sätt annorlunda mot
tidigare. För det första, mig veterligen hade det matematiska innehållet i de
svenska kursplanerna före andra världskriget inte valts ut och organiserats med
någon övergripande psykologisk teori i åtanke. Visserligen finns exempel där
användningen av ett visst matematiskt begrepp – symmetri – har ansetts som
fördelaktigt eftersom det skulle göra framställningen lättare att begripa; argumentationen byggde alltså på en idé om vad som underlättar för lärande. Med
det som grund menade förespråkarna att symmetribegreppet borde användas
mer i realskolans läroböcker i geometri, vilket också skedde.43 Dessa resonemang om lärande och symmetri involverade emellertid inte en sammanhängande teori som tillämpades för att strukturera hela skolämnets innehåll.
Ser vi till undervisningsmetoderna i matematik och hur de motiverades
före 1945, så fanns det dock tydliga inslag av psykologiska resonemang i de
metodiska rekommendationerna i styrdokument, lärartidningar och metodlitteratur. Detta gäller synnerhet resonemang om åskådlighet.44 Ett exempel
på ett utförligare och mer argumenterande resonemang återfinns i Fritz Wigforss bok Den grundläggande matematikundervisningen: översikt av folkskolans kurs i räkning och geometri ur metodisk synpunkt från 1925. Wigforss
framställning om hur undervisningen bör bedrivas var deduktiv till sin karaktär. Med utgångspunkt i ett fåtal antaganden om yttre åskådning, inre åskådning, aktivitet, motivation och lärande gavs mer konkreta principer för och
exempel på hur undervisningen i matematik bör bedrivas.45 Likväl, Wigforss
framställning dominerades dock inte av dessa resonemang. I många och långa
passager beskrevs uppställningar och andra metoder för att hantera de fyra
räknesätten med olika sorters tal.
Därmed är vi framme vid den andra skillnaden. I den Nya matematiken fanns
ett helt annat empiriskt inslag och i den meningen var den rationella länken mellan utbildningspolitik och vetenskap annorlunda. Teorierna som låg till grund för
resonemangen var mer empiriskt grundade, exempel på det är Piagets studier av
barns utveckling av förståelse för tal och geometriska begrepp. Det saknades
43

Prytz (2007) s. 82–83, 135–144.
Prytz (2007) s. 102–103, 105–106; Lundin (2008) s. 251–297.
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Frits Wigforss, Den grundläggande matematikundervisningen: översikt av folkskolans kurs i
räkning och geometri ur metodisk synpunkt (Stockholm 1925) s. 8–9. På dessa sidor formulerades principerna, vilka sedan tillämpades i de olika kapitlen. Man ska dock inte se Wigforss
som en icke-empiriker. Han var en pionjär i Sverige vad gäller standardiserade test i matematik och modersmålet. Han kunde också med statistik visa att folkskolans betyg bättre förutsade skolframgång i realskolan än realskolans inträdesprov.
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emellertid inte exempel på deduktiva resonemang inom den Nya matematiken.
I New Thinking in School Mathematics är resonemangen till stor del deduktiva i
den mening att man utifrån vissa principer resonerar sig fram till vad undervisningen borde innehålla och hur undervisningen borde bedrivas. Piagets och Bruners arbeten gav ju långt ifrån empiriskt grundade svar på allt som föreslogs. I
rapporten poängterades dock tydligt att förslagen inte kunde realiseras utan omfattande försöksverksamhet där ett nytt undervisningsinnehåll och nya undervisningsmetoder testades och utvärderades.46
Försöksverksamhet och utprovning var precis det man ägnade sig åt i Sverige
under 1960-talet då den nya kursplanen, som byggde på den Nya matematiken,
skulle förberedas. Centralt i verksamheten var utvecklandet och testandet nya
läromedel. Cirka 30 författare anlitades och de producerade försökstexter som
passade de kommande kursplanerna. Detta gällde dock bara lågstadiet, högstadiet
och gymnasieskolan. För mellanstadiet valdes läromedel utvecklade i USA och
som översattes till de nordiska språken. Under perioden 1961–1966 omfattade
försöken med de nya texterna i de nordiska länderna totalt 1 310 skolklasser. I
årskurserna 1–6 var det 90 klasser, i årskurserna 7–9 ingick 450 klasser och i årskurserna 10–12 deltog 770 klasser.47
Under hela perioden uppmanades lärarna att skicka in rapporter om hur
försökstexterna fungerade i undervisningen.48 Det gjordes också avnämarundersökningar inom olika universitetsämnen, banker, försäkringsbolag, vissa av
statens affärsdrivande verk och ett stort verkstadsföretag för att bestämma
ett lämpligt innehåll i kurserna. Avnämarundersökningarna gjordes dock bara
i Sverige.49
I slutet av perioden gjordes jämförande test mellan å ena sidan ett antal
klasser som använt försökstexterna i två eller tre år och å andra sidan ett antal
klasser som fått undervisning med vanliga läroböcker enligt den ordinarie kursplanen. I den delen deltog främst svenska elever. Antalet elever som deltog i
dessa försök var också betydligt färre. I årskurserna 1–3 deltog 123 elever i experimentundervisningen, i årskurserna 4–6 ingick 120 elever och i årskurserna
7–9 deltog 142 elever.50
I den avslutande rapporten – Nordisk skolmatematik – betonades att försöksverksamheten inte syftade till att avgöra i vilka avseenden den Nya matematiken var bättre eller sämre än den traditionella matematikundervisningen.
Syftet var istället att undersöka i vilken riktning reformen borde gå. Det ansågs
inte heller möjligt att göra en tillförlitlig värderande jämförelse mellan den Nya
matematiken och den traditionella matematikundervisningen. Ett argument
var att kursplanerna var så olika att det inte gick att utforma test som gjorde
46

Organisation for European Economic Co-operation (1961) s. 24–25, 27–29.
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en rättvis värdering möjlig. Ett andra argument var att man hade för lite information om lärare och elever för att kunna värdera vilken kursplan och vilken metodik som var mest effektiv.51
Således vore det felaktigt att kalla Nya matematikens kursplaner och läroböcker för utprovade i en strikt vetenskaplig mening. Däremot finns det ingen
svensk kursplan i matematik med tillhörande läroböcker som prövats lika utförligt i klassrummet. En utprövning vars metodik hade tydliga likheter med
vetenskapliga studier med experiment- och kontrollgrupper.
Hur gick det då i försöken? I rapporten Nordisk skolmatematik redogörs för
lärarnas erfarenheter av det nya materialet och deras omdömen. Lärarna rapporteras ha varit nöjda med materialet, både innehållet i sig och hur det gick
att använda i undervisningen. Men det fanns även invändningar. Den främsta
var att materialet borde differentieras mer så att det passade alla elevkategorier.52 Efter att ha gått igenom ett stort antal enkäter, så är min uppfattning att
rapportförfattarna inte överdriver lärarnas omdömen i någon riktning.53
När det gäller jämförelserna mellan å ena sidan de elever som använt nya
läromedel och följt den nya läroplanen och å andra sidan elever som följt den
ordinarie kursplanen och traditionella läroböcker, så var det endast små resultatskillnader. Endast i ett fall kan en stor skillnad observeras och det gäller realskoleeleverna. Kontrollgruppen presterade betydligt bättre, vilket tyder på
att den Nya matematiken påverkade de högpresterande eleverna negativt.54
Sammanfattningsvis finns det alltså goda skäl till att se den Nya Matematiken i Sverige som ett bra exempel på den rationella läroplan som i övrigt präglade grundskolereformen. I det perspektivet var det en perfekt plan. Men med
tanke på det omfattande förberedelsearbetet och de kunskaper som de ansvariga också hade tillgång till, så kan vi se planen som, om inte perfekt, så i alla
fall gedigen.
Projektet med den Nya matematiken är också ett bra exempel på ett långtgående centralistiskt tänkande. Läroböckerna – det vill säga ett viktigt verktyg
för lärarna – utvecklades av experter utifrån vetenskapliga teorier och metoder.
I detta sammanhang är det viktigt att notera att den Nya matematiken inte
bara var en fråga om att ändra undervisningens innehåll. Lärarnas metodik var
en väsentlig del i reformen. Begrepp, notation och bilder från mängdläran skulle
knyta samman ämnesområden och ligga till grund för förklaringar och presentationer. Så förutom att metodiken var ny, så begränsade reformen lärarnas frihet att utforma undervisningen.
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Implementering och misslyckande – centralisering möter
decentralisering
Detta avsnitt handlar om perioden då den Nya matematiken skulle implementeras på bred front i grundskolan. Det skedde i samband med att Lgr69 trädde
i kraft. I delkapitlet berörs frågan om på vilket sätt den Nya matematiken var
ett misslyckande. Därtill uppmärksammas hur ett decentralistiskt tänkande
gjorde sig gällande i implementeringsfasen.
Den Nya matematiken beskrivs inte sällan som ett misslyckande, det gäller
såväl Sverige som andra länder.55 I vissa avseenden är det uppenbart så. Ser vi
till styrdokumenten som infördes i Sverige i och med 1980 års läroplansreform,
det vill säga den läroplan som kom efter Lgr69, så finns det inget kvar av de
resonemang som var så centrala i den Nya matematiken.56 Det gäller exempelvis idén om att ha mängdläran som en gemensam grund för skolmatematikens
alla delar, men även idén att basera illustrationer på begrepp från mängdläran.57
I förhållande till de förhoppningar som förespråkarna knöt till den Nya matematiken under 1960-talet, så måste den korta närvaron i styrdokumenten ses
som ett misslyckande.
Den Nya matematiken hade mötts av kritik redan innan den infördes via
Lgr69. Det fanns således ett motstånd och aktörer som ville annorlunda redan
från starten på implementeringsprocessen.58 Det intressanta är att en sjunkande
tilltro till den Nya matematiken inom den centrala skolförvaltningen kan anas
redan i början av 1970-talet.
I en intervju med Sven-Erik Gode, som var konsulent på skolöverstyrelsen
(SÖ) med ansvar för matematik under perioden 1972–1977, framgår att han
från första stund kände sig manad att hantera brister med den Nya matematiken. En enkät till lärarna tydde exempelvis på att kursplanerna var för omfattande. Resultaten på de första standardproven till Lgr69, som gjordes 1973,
uppfattades som delvis dåliga. Jämförelser visade att elever som följde Lgr62
hade bättre räknefärdigheter än de som följde Lgr69. Godes uppfattning var
att kritiken mot den Nya matematiken hade fog för sig. Hans linje var att prioritera vissa saker i kursplanerna, vilket tycks ha varit numerisk räkning och
enklare geometri och algebra, samt att låta lärarna välja de metoder de själva
föredrog för att nå uppställda mål.59
Valet att låta lärarna själva få välja metoder är ju ett tydligt exempel på ett
avsteg från reformen och ett centralistiskt tänkande. Att denna omsvängning
55
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mot decentralisering skedde tidigt märks tydligt i ett för skolmatematiken
centralt policydokument från SÖ.
År 1973 kompletterades kursplanen i matematik i Lgr69 med skriften Basfärdigheter i matematik som gavs ut av SÖ. Syftet med skriften och det föregående utredningsarbetet, som påbörjades 1971, var att hantera problem med lågpresterande elever.60 Dessa elever ansågs utgöra cirka 15 procent av en årskull.61
Tanken med basfärdigheter var att ringa in kunskaper och färdigheter som
skulle ingå i all ordinarie undervisning och som skulle prioriteras i undervisningen av de lågpresterande.62 Det var alltså inte frågan om att beskriva en
separat kursgång för lågpresterande. Basfärdigheter i matematik var alltså något
som angick alla elever.
Kortfattat kan Basfärdigheter i matematik sägas innehålla två delar: en analys
av vad i kursplanen som kan betraktas som baskunskaper och riktlinjer för hur
undervisningen bör planeras och bedrivas. Visserligen förekom det rikligt med
referenser till mängdläran, men det var främst i första halvan av boken där
innehållet i kursplanen i Lgr69 analyserades.63 I den andra halvan av boken,
som handlade om diagnostisering, planering, individualisering, organisering och
metodik, fick mängdläran och andra delar av Nya matematiken liten uppmärksamhet.64
Mängder nämndes visserligen i den andra halvan, men det gjordes främst
som ett led i uttrycket ”tiomängder”, vilket handlade om att eleverna med laborativt material som omfattade mer än tio objekt skulle bilda en eller flera
delmängder innehållandes tio objekt.65 Desto mer uppmärksamhet ägnades åt
tiobasmaterial, vilket används för att illustrera hur man räknar med uppställningar.66 Likväl, tiomängder och tiobasmaterial måste anses vara en mycket liten del av den Nya matematiken såsom den kom till uttryck i Lgr69.
Tallinjen, som var så framträdande i Lgr69 och matematiksupplementet,
förekom inte alls i den andra delen för att illustrera tal och räkneoperationer.
När det gäller grundläggande taluppfattningen är det en väsentlig förändring
eftersom hela tal kan förstås och illustreras på två distinkt olika sätt. Det ena
är att förstå tal som antal, vilket kan illustreras med en samling klart åtskilda
objekt. Det andra sättet är att förstå tal som en ordnad följd av tal, vilket kan
illustreras med en tallinje. Notera att man med illustrationer som bygger på en
tallinje med hela tal visar att tal har efterföljare, vilket är en grundläggande
matematisk egenskap hos hela tal. Den egenskapen är inte särskilt synlig i bilder
föreställande en samling objekt. Med en tallinje kan man med i princip samma
bild illustrera olika sorters tal (heltal, bråktal, decimaltal och irrationella tal
60
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samt negativa tal), vilket inte låter sig göras med en bild av ett antal objekt. I
Lgr69 utgjorde tallinjen en röd tråd i arbetet med olika slags tal.67
En annan skillnad mellan Basfärdigheter i matematik och Lgr69 var användandet av mängdläran för att knyta samman olika delområden. I matematiksupplementet till Lgr69 användes samma grundläggande begrepp från
mängdläran för att beskriva vad undervisningen i såväl aritmetik som geometri, algebra och funktionslära skulle handla om och vilka förklaringar och illustrationer som skulle användas.68 Att inte algebran berördes på det sättet i
Basfärdigheter i matematik berodde på att algebra knappt togs upp; det ansågs
för svårt för de 15 procent av eleverna som var lågpresterande, i synnerhet på
högstadiet.69 Det samma gällde dock inte geometri och funktioner som även
de lågpresterande ansågs kunna lära sig.70 Vi får förmoda att den undervisningen skulle ske utan algebra. Idén att basera metodiken på mängdläran valdes alltså bort i Basfärdigheter i matematik.
En viktig detalj i sammanhanget är att Lgr69 inte började gälla alla elever
förrän läsåret 1972/73. Det berodde på att den nya läroplanen började tillämpas läsåret 1970/71 i årskurserna 1, 4 och 7. Eleverna i de andra årskurserna
som hade börjat låg-, mellan- och högstadiet då Lgr62 gällde fortsatte följa
den läroplanen.71
Betydande avsteg från den Nya matematiken och Lgr69 gjordes alltså bara
något år efter reformen omfattade alla grundskolans elever. Centralstyrningen
av lärarnas undervisning mildrades alltså tidigt.
Att det fanns ett mer utbrett missnöje bland lärarna med den Nya matematiken kan spåras i produktionen av läroböcker. Här ska vi komma ihåg att
mycket av förberedelserna inför 1969 års reform handlade om att utveckla
läromedel som passade den Nya matematiken och den nya kursplanen. Dessutom fanns en obligatorisk läroboksgranskning som kontrollerade att läroböckerna följde kursplanen. Det intressanta i sammanhanget är att läroboksgranskningen blev frivillig 1974, med undantag för de samhällsorienterade ämnena.
Bara något år efter obligatoriet försvann, utkom ett i sammanhanget stort antal
nya läroböcker i matematik.72 I en del av dessa saknades kopplingen till den
Nya matematiken helt, vilket bland annat gäller en läroboksserie – Min Matematik – som medförfattats av Wiggo Kilborn – en tydlig kritiker av den Nya
matematiken. Mer anmärkningsvärt är att den ledande aktören inom den Nya
matematiken – Matts Håstad – gav ut en ny version av läroboksserien Hej Matematik. Det var den läroboksserie som han, Leif Svensson och Curt Öreberg
67
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författade till Lgr69 och kursplanen som baserades på den Nya matematiken.
Även i den nya versionen av Hej Matematik togs mycket av det som handlade
om mängdläran bort.
Det är dock svårt att mer exakt avgöra hur utbrett missnöjet med den Nya
matematiken var eftersom det inte finns försäljningssiffror som visar i vilken
utsträckning dessa nya läroböcker blev populära. Men att många förlag valde
att ge ut nya slags läroböcker – vilket innebar ekonomiskt risktagande – tyder
på att de fångat upp ett missnöje med den Nya matematiken och tillhörande
läroböcker. Vid den här tidpunkten hade förlagen väl upparbetade kontakter
med lärarna, bland annat via så kallade läromedelskonsulenter som var tränade
i att både marknadsföra läromedel och samla in information om hur läromedlen fungerade i undervisningen.73
Att läroboksgranskningen gjordes frivillig är ett annat exempel på hur ett
centralistiskt tänkande gav vika för decentralisering. Visserligen fortsatte staten
att granska läroböcker, men syftet var att informera lärarna istället för att godkänna eller underkänna läroböcker. Bland annat inrättades SIL (Statens Institut
för Läromedelsinformation).74 Mer makt över undervisningens utformning
lämnades således åt lärarna, men inte minst förlagen.
Fanns det fog för sviktande tilltro eller missnöje med den Nya matematiken,
om vi ser till elevernas prestationer? Svaret på den frågan är både ja och nej.
Under tidigt 1970-tal gjordes ett par undersökningar där matematikkunskaperna hos elever som följde kursplanerna i Lgr62 respektive Lgr69 jämfördes. I
en av undersökningarna testades elever i årskurs 3, 6 och 9 som följde antingen
Lgr62 eller Lgr69. Inga entydiga resultat erhölls då. I taluppfattning lyckades
eleverna i årskurs 6 som följde Lgr69 signifikant bättre, men mellan de andra
grupperna fanns det, totalt sett, inga signifikanta skillnader. I området kunskaper i matematik, vilka bland annat omfattade räknefärdigheter, lyckades
eleverna i årskurserna 6 och 9, allmän kurs, som följde Lgr62 signifikant bättre;
men mellan de andra grupperna fanns det, totalt sett, inga signifikanta skillnader. I området attityder till matematik fanns det inte heller några signifikanta
skillnader mellan grupperna, totalt sett.75 I den andra undersökningen, som bara
gällde årskurs 3 och 6, så lyckades eleverna i årskurs 6 som följde Lgr62 betydligt bättre. I årskurs 3 var det emellertid få och små skillnader.76
En intressant detalj i sammanhanget är att det inte fanns några signifikanta
skillnader mellan eleverna i årskurs 3 i någon av undersökningarna. Eleverna
i årskurs 3 som följde Lgr69 skiljde ut sig från de andra eleverna eftersom de
endast fått undervisning enligt Lgr69. Övriga elever i Lgr69-gruppen hade
påbörjat sin skolgång följandes Lgr62, vilket kan ha påverkar deras prestationer negativt.
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Förutom dessa två undersökningar finns ytterligare två undersökningar av
resultaten på standardproven och hur de utvecklades under 1970-talet från och
med 1973, då de första standardproven till Lgr69 gavs. Den ena undersökningen
gällde årskurs 3, 6 och 9, särskild kurs.77 Den andra gällde bara årskurs 9, särskild kurs.78 Det ska påpekas att det inte möjligt att jämföra totalresultaten på
ett bra vis eftersom proven modifierades år från år, men det förekom varje gång
ett antal så kallade ankaruppgifter som var identiska från prov till prov. Resultaten på de senare är således möjliga att jämföra och det är dem som de två
undersökningarna handlar om.
Slutsatsen i undersökningen som omfattade årskurserna 3, 6 och 9 var att
resultaten inte förändrades särskilt mycket under perioden 1973–1979 i något
avseende. Bäst gick det i årskurs 3 i samtliga delar, vilka omfattade geometri,
naturliga tal och diagram, med genomsnittliga lösningsfrekvenser på 70 procent
eller mer per område varje år när vi ser till alla deltagande elever. I årskurs 6
gick det bra i aritmetik, med en genomsnittlig lösningsfrekvens på cirka 70
procent varje år. Däremot var resultatet sämre i praktisk aritmetik och överslagsräkning där det var en genomsnittlig lösningsfrekvens på cirka 50 procent
varje år. Allra sämst var resultatet i geometri, med en genomsnittlig lösningsfrekvens på cirka 40 procent varje år. I årskurs 9 var resultaten sämre; de genomsnittliga lösningsfrekvenserna varierade mellan 30 och 40 procent, någon
uppdelning på delämnen gjordes inte i rapporterna.79
I den andra undersökningen, som bara omfattade årskurs 9, nåddes delvis annorlunda slutsatser. Det slogs fast att medelpoängen för alla uppgifter, inte bara
ankaruppgifterna, endast höjdes något. Det ligger i linje med slutsatserna i den
andra undersökningen. När de elva ankaruppgifterna delades upp på tre grupper
– tre lätta, fem medelsvåra och tre svåra – så framträdde ett annat, icke stabilt,
mönster. De genomsnittliga resultaten på de tre lätta och de fem medelsvåra
förbättrades från 1973 till 1979, som mest mellan åren 1973 och 1976. I den andra
undersökningen studerades också 15 uppgifter som var gemensamma för standardproven på allmän och särskild kurs under perioden 1973–1976. Även dessa
delades upp: fem lätta, fem medelsvåra och fem svåra. I detta fall förbättrades de
genomsnittliga resultaten på samtliga uppgiftstyper.80
Utvecklingen av resultaten på ankaruppgifterna i årskurs 9 kan ses som en
framgång för den Nya matematiken. I alla fall om vi antar att den Nya matematiken hade som mest inflytande under första halvan av 1970-talet. Det antagande vilar på det faktum att läroböcker som avvek kraftigt från den Nya
matematiken kom ut från och med 1975. Det är också rimligt att tro att SÖ:s
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vacklande inställning till den Nya matematiken inte fick omedelbart genomslag
i skolorna.
Ytterligare en informationskälla angående elevernas prestationer är de internationella kunskapsundersökningarna i matematik, FIMS (First International
Mathematics Study) och SIMS (Second International Mathematics Study), som
gjordes 1964 och 1980. Mellan dessa två tillfällen förbättrades det svenska resultatet i årskurs 7 endast lite.81 Här ska vi notera att i jämförelse med de andra
länderna som deltog i FIMS och SIMS så placerade sig de svenska eleverna i
årskurs 7 på en bottenplats, näst sist, båda gångerna. Förklaringen till den internationellt sett dåliga placeringen, som lyftes fram i rapporten till FIMS, var att
svenska skolbarn började skolan ett år senare än i de flesta andra länder. I både
FIMS och SIMS gjordes testen när barnen var 13 år. I Sverige innebar det årskurs 7, men i de flesta andra länder var det årskurs 8.82 De svenska eleverna
hade alltså fått ett år mindre undervisning.
Även om resultaten på FIMS och SIMS var ungefär lika när poängen summerades, så fanns det små skillnader i hur väl de svenska eleverna lyckades på
olika typer av uppgifter. 1964 års elever var bättre i området aritmetik, medan
1980 års elever var bättre på områdena algebra och geometri. Resultaten från
FIMS och SIMS analyserades också utifrån vilken kompetens som uppgifterna
främst krävde. Även där fanns små skillnader. 1964 års elever var bättre på
beräkningar och tillämpningar, medan 1980 års elever var bättre på förståelse
och analys.83 Dessa skillnader ter sig logiska i förhållande till kursplanerna i
matematik i Lgr62 och Lgr69. I den förra var aritmetik det dominerande ämnet
i årskurs 1 till 6, medan geometri infördes i årskurs 4 och algebra och funktionslära i årskurs 7. I Lgr69 infördes ekvationer och geometri redan i årskurs 1
och så tillkom det helt nya delämnet statistik och sannolikhetslära från årskurs
2 medan funktioner skulle börja behandlas i årskurs 6.84
Denna förändring av elevernas matematikkunskaper, som resultaten i FIMS
och SIMS antyder, kan ses som en framgång för förespråkarna av den Nya matematiken och kursplanen i Lgr69. Att eleverna hade blivit bättre på de mer
avancerade områdena algebra, vilket inkluderade funktioner, och geometri
samt att eleverna uppvisade bättre förståelse och analytisk förmåga, tycks ligga
i linje med den Nya matematikens fokus på förståelse och strukturer. Räknefärdigheter stod heller inte i centrum för den Nya matematiken, även om det
inte sågs som oviktigt. Förskjutning i elevernas kunskaper, vilket bland annat
innebar sämre räknefärdigheter, borde således inte ha kommit som en överraskning i början av 1970-talet.
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Likväl, det faktum att SIMS, totalt sett, inte var en framgång i jämförelse
med FIMS, ger knappast skäl för att tala om en större framgång för den Nya
Matematiken, i synnerhet inte om vi jämför med de förhoppningar som knöts
till reformen under 1960-talet. Därtill har vi resultaten på standardproven och
från de andra undersökningarna som nämnts ovan; dessa gynnade snarast kritikerna av den Nya matematiken och i synnerhet dem som tyckte att aritmetik
och räknefärdigheter är det viktigaste i skolmatematiken.
Men å andra sidan, ser vi till elevresultatens utveckling under hela 1970talet, så är det svårt att tala om en framgång eller misslyckande för den Nya
Matematiken. Tidigt i implementeringsprocessen övergavs viktiga delar i reformen, både vad gäller innehållet och den centrala styrningen. Att resultaten
på standardproven inte förbättrades så mycket under 1970-talet och att resultaten på SIMS inte var någon större framgång kan ju ha berott på dessa
delar övergavs.

Avslutande kommentarer
I detta kapitel har planeringen och införandet av den Nya matematiken i Sverige beskrivits. Jag har visat att reformen i vissa avseenden, i alla fall så som den
planerades, innebar en revolution. Därtill har visats att det var en revolution
som låg i linje med hur förändringsarbetet inom det svenska skolsystemet bedrevs vid den här tiden, i alla fall när projektet med den Nya matematiken
initierades i början av 1960-talet.
Syftet med detta kapitel har varit att bättre förstå hur det svenska skolsystemet förändrades på 1960- och 70-talen. Mer specifikt vill jag, genom att
närmare studera försöket att införa den Nya matematiken i Sverige, visa på hur
hastigt det centralistiska tänkandet bland de centrala beslutsfattarna avlöstes
av ett mer decentralistiskt.
För snabbt gick det. Tilltron till den Nya matematiken bland ledande personer på SÖ rubbades bara ett fåtal år efter att Lgr69 trädde i kraft år 1970.
Men även tilltron till en långtgående central styrning av lärarnas undervisningsmetoder, som reformen innebar, rubbades. Detta har visats i de föregående
avsnitten. Likaså har jag visat att ett beslut om avskaffande av obligatorisk läroboksgranskning, vilket är ett exempel på decentralisering, togs nära in på det
att Nya matematiken reformen trädde i kraft. Obligatoriet upphävdes 1974.
Notera att reformen inte omfattade alla grundskolans elever förrän läsåret
1972/73. Avskaffandet av obligatoriet tycks dessutom ha fått omgående effekt
på utgivning av nya läroböcker eftersom en del avvek tydligt från den Nya
matematiken. Här är det viktigt att komma ihåg att läroböcker var en väsentlig
del i reformen som vilade på den Nya matematiken. Mycket av förberedelserna
hade ägnats åt att utveckla nya läromedel. Att läroböcker som avvek från den
Nya matematiken kom ut måste ses som en tydlig avvikelse från den ursprungliga planen.
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Denna snabbhet i hur förutsättningarna för att genomföra en centralistisk
reform inom skolmatematiken förändrades, stämmer inte med hur decentraliseringen av det svenska skolsystemet beskrivs i en del standardverk.85 I dessa
verk sätts decentraliseringen i samband med bland annat SIA-utredningen, det
vill säga regeringens proposition med detta namn som publicerades 1976. Logiken som presenteras i standardverken är att först gjordes utredningar, därefter
lanserades reformförslag baserade på utredningarna och slutligen implementerades reformerna. När det gäller SIA-utredningen utpekas Lgr80 som en realisering av delar av den utredningen.86 Som jag pekat på inledningsvis, så förekom
begreppet decentralisering, om än i liten utsträckning, i betänkandet från 1946
års skolkommission, men jag tolkar standardverken som så, att decentralisering
anses ha tagit fart i samband med SIA-utredningen och Lgr80.
Vi kan ana att logiken gällande utredningar, reformförslag och reformimplementering samt tidpunkten för när decentraliseringen av skolsystemet tar fart,
som förs fram i standardverken, härstammar från samma källa; eller att senare
verk upprepar vad som står i de äldre. I det perspektivet är det värt att jämföra
vad en mer sentida djuplodande studie av skolans styrning kommer fram till i
denna fråga.87 I princip bekräftas logiken om utredning och implementering och
tidpunkt då decentraliseringen tog fart, men vad som framskymtar bättre är hur
kritiken av skolans centralisering succesivt tilltog under perioden 1969–1980.88
I jämförelse med dessa berättelser om skolans decentralisering så passar den
Nya matematikens öde inte in. Av redogörelserna ovan angående den Nya matematiken framgår att viktiga avsteg från en mer långtgående central styrning
av lärarnas matematikundervisning gjordes innan SIA-utredningen ens var klar.
Jag menar dock inte att standardverken som hänvisas till ovan är direkt felaktiga. Decentraliseringen av skolan handlade om betydligt mer än lärares
undervisningsmetoder och val av läroböcker. Hit hörde även frågor om ekonomi och organisation av skolor och det stämmer säkert att i dessa frågor tog
decentraliseringen fart i samband med att Lgr80 trädde i kraft.
Det intressanta är att styrningen av skolmatematiken under 1970-talet inte
tycks ha följt den logiska följden: utredning – reformförslag – reformimplementering. Och det i dubbel bemärkelse. Avvikelse gäller inte bara den decentraliseringsprocess som börjar med SIA-utredningen och ett par andra utredningar; utan även hur reformen med den Nya matematiken fullföljdes, eller
snarare, inte fullföljdes.
Vi kan också ana en förändring av den rationella läroplanen, närmare bestämt den rationella länken mellan utbildningspolitik och vetenskap. Med
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tanke på att det utifrån data som redovisats ovan inte går att urskilja ett kraftigt
kunskapsras under 1970-talet, så inställer sig frågan på vilka grunder ledande
personer på SÖ valde att frångå reformen med den Nya matematiken? Samma
fråga kan ställas angående förlagens beslut att ge ut nya läroböcker som inte
följde den Nya matematiken i så stor utsträckning. Vi kan jämföra med hur
reformen med Nya matematiken planerades med systematiska utprövningar
av nya läroböcker.
En annan fråga är om skolmatematikens utveckling under 1970-talet är unik
eller mer generell, både med avseende på tid och på skolämne? Om det vore
ett mer generellt fenomen, i båda avseendena, så ställer det logiken med utredning – reformförslag – reformimplementering på ända; en väsentlig del av skolan, vilket skolämnena är, skulle då inte ha följt det mönster enligt vilket andra
delar av skolan har reformerats.
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Utbildningens revolutioner
Ordet revolution avser i allmänhet en omvälvande eller grundläggande förändring som, i jämförelse med långsammare processer,
sker under en kortare tid. I utbildningshistoriska sammanhang
är ordet revolution användbart eftersom det riktar fokus på de
övergripande och omvälvande förändringar som karaktäriserat
utbildningsväsendet under de senaste trehundra åren.
I vår bok presenteras analyser av ett brett urval av förändringar inom det svenska utbildningsväsendet. Antologin inkluderar
kapitel om förändringar i 1800-talets skola och utbildning, däribland införandet av Läsebok för folkskolan, arbetarorganisationers
fostran av demokrater, och en kritisk analys av föreställningen
om 1800-talets skola som en del av en demokratiseringsprocess.
Dessutom ges inblickar i 1900-talets utbildningsrevolutioner
med kapitel som ägnar sig åt allt från rökrutans införande, den
Nya matematiken, förskolesektorns expansion och 1990-talets
utbildningsreformer.
Boken har publicerats för att ge en översikt över den omfattande utbildningshistoriska forskningsmiljö som vuxit fram i
Uppsala under de senaste tio åren. Den riktar sig till såväl den
utbildningshistoriskt intresserade läsaren, som till en bredare
historisk och utbildningsvetenskaplig läsekrets.
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