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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att studera om det som stod i Lgr62 gällande aritmetik ansågs som 

progressivt och nyskapande för sin tid eller om läroplanen bara bekräftade tidigare åsikter som 

förekommit i dokument som fanns riktade mot folkskolan. Vidare var syftet även att bättre förstå 

vad Wigforss i realiteten verkligen menade gällande aritmetikämnet i matematikundervisningen. 

Detta skulle inte bara ske genom övergripande resonemangen utan avsikten var att vi bättre skulle 

förstå vad han verkligen menade i sina läroböcker. De frågeställningar som vi ställde oss för att få 

svar på syftet var: 

 
Vad angav Wigforss som huvudsakligt innehåll i aritmetikundervisningen i sin metodbok Den 
grundläggande matematikundervisningen (1925)? 

 
Vilka metoder kopplade till aritmetik förespråkade Wigforss i Den grundläggande 
matematikundervisningen (1925)? 

 
Vad finns det för likheter och skillnader gällande innehåll och metodik mellan Wigforss 
metodbok och Lgr 62? 
 
Vad avsedde egentligen Wigforss när han talade om innehåll och metodik gällande aritmetik? 

 
Hur kan man förstå innehållet i Wigforss läroböcker i förhållande till hans metodbok? 

 

För att besvara vårt syfte samt våra frågeställningar har vi använt oss följande källor: Frits 

Wigforss metodbok Den grundläggande matematikundervisningen (1925), Lgr62 samt fem olika 

läroböcker i matematik skrivna av Frits Wigforss. Metodboken och Lgr62 har vi använt i en 

didaktisk analys där vi har fokuserat på innehållet och metodiken gällande aritmetik. Vi har där 

delat upp vårt reslutat i teman innan en jämförelse dem emellan figurerat. Läroböckerna har i sin 

tur analyserats med hjälp av ett slags hermeneutiskt perspektiv där vi försökt förstå Wigforss 

tänkande genom att studera hans sätt att skriva läroböcker och vilka val han gjort i sitt handlande.  

Vår huvudsakliga slutsats är att Lgr62 snarare  bekräftade ett sätt att se på skolmatematikens 

innehåll och metodik som redan fanns än att läroplanen påbörjade en förändring. Vidare kom vi 

även fram till att  Wigforss faktiskt kunde realisera sina tankar från sin metodbok till skapandet av 

läroböckerna.  

Nyckelord 

Didaktik – 1900-talet, historisk analys, Frits Wigforss, Lgr62, matematikläroböcker, didaktisk 

analys, hermeneutiskt perspektiv, aritmetik. 



3 

 

Förord 

Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Johan Prytz för allt stöd och för de värdefulla 
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1. Inledning   

Varför är skolmatematikens historia intressant att studera? Denna fråga är relevant att ställa 

gällande vårt arbete med denna uppsats och vad vi vill ha ut av vår studie. Det är dock inte helt 

enkelt att komma med ett svar på frågan men vår motivering i denna uppsats ligger i att 

matematik har haft en stor plats i både läroplaner och metodböcker genom åren, vilket i sig visar 

att stor vikt har föreskrivits till ämnet i skolan. Genom att studera detta i ett historiskt perspektiv 

kan man få en bild av hur ämnet sett ut förr och i ett längre perspektiv skulle man även kunna få 

en bild av varför det ser ut som det gör i dag gällande skolmatematiken. 

1.1 Arbetsuppdelning 

Vi är två stycken som har arbetat med denna studie och har därför delat upp en del av arbetet oss 

emellan. Ted Larsson har genomfört den didaktiska analysen och jämfört Frits Wigforss 

metodbok Den grundläggande matematikundervisningen (1925) med Lgr62. Charlotte Zackariasson har 

läst och genomfört en slags hermeneutisk analys av Wigforss matematikläroböcker. Den 

didaktiska analysen har ett större omfång och krävt mera tid och därför har Charlotte 

Zackariasson även ansvarat för en större del av tidigare forskning. Resterande delar av studien har 

vi komponerat och bearbetat tillsammans.  
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2. Bakgrund 

Folkskolan, grunden till den skola vi har idag, instiftades fullständigt i Sverige 1842 och från och 

med detta skulle varje socken i Sverige ha minst en skola för barn i åldern 9-14 år med en 

undervisande lärare som skulle vara seminarieutbildad (Edgren 2011, s. 103 & 105; Marklund 

1987, s. 24). Parallellt med folkskolan fanns samtidigt realskolan som betecknande de sex första 

åren av det högre allmänna läroverket där de stora ämnena var moderna språk samt matematik 

och gymnastik (Larsson & Prytz 2011, s. 126-127). I vår uppsats kommer vi dock att bortse från 

realskolan och koncentrera oss på folkskolan fyra första år. 

Undervisningen i den tidigt förekommande folkskolan handlade främst om att eleverna skulle 

lära sig lydnad och respekt gentemot regimen i form av kyrkan, arbetsgivaren och staten. Det 

viktigaste läromedlet var Luthers lilla katekes som främst behandlade de tio budorden, 

trosbekännelsen och Fader vår (Edgren 2011, s. 103). Även skolmatematiken, som från början 

betecknandes "de fyra räknesätten", var ett ämne som ansågs vara av stor betydelse för eleverna. 

Räknelärans uppgifter skulle gå att koppla an till det praktiska livet och undervisningen skulle gå 

långsamt framåt så att eleverna inte påbörjade något nytt moment utan att ha en tillräcklig grund 

(Unenge 1999, s.31-32). Skolan, som är en stor del av samhället och genom detta återspeglar den 

samhälliga expansionen som förekommer, följde under tidigt 1900-talet det svenska samhällets 

demokratiserande utveckling och sekulariserades, vilket gjorde att kristendomen fick betydligt 

mindre plats i undervisningen och Luthers lilla katekes inte längre fick användas. Genom detta 

gick skolan från en klassisk läroplanskod, dominerad av klassiska språk, till en mer realistiskt 

läroplan med fokus på realämnen som naturvetenskap och matematik. Detta visar på att 

matematik var ett av de ämnen som under tiden berördes i den allmänna debatten och att det är 

ett ämne som behövs för ett utvecklade samhälle. Skolmatematiken stärktes genom detta 

ytterligare och vart ett  ämne av ännu större vikt (Edgren 2011, s. 110; Lövheim 2006, s. 86-87).  

En person vars metodbok, Den grundläggande matematikundervisningen från 1925, varit välanvänd 

vid ett flertal lärarseminarium runt om i Sverige under 1900-talet är Frits Wigforss. Wigforss 

(1886-1953) var lärarutbildare, skrev läroböcker och litteratur för lärarutbildningen och 

konstruerade centrala prov för folkskolan. En metodbok går inte att jämföra med läroplaner som 

är de nationellt styrande dokumenten för skolan, utan metodböcker kan snarare ses som ett 

frivilligt stöd som ger riktlinjer till de rådande styrdokumenten. Även fast metodböcker inte är 

nationellt styrande  så har de ändå används i utbildning av lärare vilket visar på att en välanvänd 

metodbok på 1900-talet troligtvis influerat ett stort antal blivande folkskollärares syn på 

skolmatematiken.  

Hur skolmatematiken i folkskolan skulle gå till och vad den skulle innehålla reglerades dock av 

de styrdokument som man under tiden använde. Men även om det tidigare hade släppts olika 

dokument som går att likna vid senare undervisnings- och läroplaner var det inte förrän 1919 den 
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första allomfattande undervisningsplanen för folkskolan släpptes och den innehöll både timplaner 

och lärokurser för de olika ämnena (Malmer 2002, s. 8). Ett av de huvudsakliga målen med 

undervisningsplanen var att avskaffa de mindre folkskolornas verksamhet och på så sätt slopa 

halvtidsläsningen som förekom vid många av dessa folkskolor. Det beslutades även att 

undervisningen måste anpassas efter barnens ålder och kunskapsnivå (Edgren 2011, s. 110-111; 

Unenge 1999, s. 30).  

Skolan fortsatte att förändras mycket under de kommande åren efter 1919. Folkskolan gick 

från att ha varit sexårig till att ha blivit minst sjuårig och 1950 beslutade Sveriges riksdag att en 

nioårig grundskola, vilken skulle vara indelad i de tre stadierna, låg- mellan- och högstadium, 

skulle införas. 1960 röstades ett förslag för en ny allmän grundskola igenom i riksdagen och i och 

med detta skapades den första läroplanen för skolan, Lgr62 (Läroplan för grundskolan 1962) och 

realskolan påbörjade även sin avveckling. Parallellskolsystemet bestående av olika skolformer var 

nu slopat och den nya grundskolan och dess läroplan var skapade.  Det hade till sist blivit ett 

samlat skolsystem för alla oavsett klass och bakgrund. Innan hade skolorna snarare varit 

uppdelade efter samhällsklasser där barn från välbärgade familjer läste på läroverken och barn till 

arbetare och bönder läste vid folkskolan (Edgren 2011, s. 113-114; Unenge 1999, s. 30). Lgr62 

medförde genom detta en del progressiva och nyskapande förändring för skolan men hur var det 

egentligen med skolmatematiken? Förändrades den på ett liknande sätt eller bekräftade den 

enbart tidigare uppfattningar eller förändringar?      
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3. Tidigare forskning 

Vi kommer i denna del presentera tidigare forskning kring matematikundervisningens historia 

som har relevans för vårt fortsatta arbete med denna uppsats. Det är inte första gången 

matematikundervisningens historia under 1900-talet i Sverige undersökts utan detta har skett 

genom ett antal avhandlingar med olika fokus tidigare. Vi kommer i denna del fokusera på Prytz, 

Lundin och Hatamis avhandlingar som alla på något sätt behandlar just det, 

matematikundervisning ur ett historiskt perspektiv, och vi kommer ha fokus på folkskolan i 

början av 1900-talet. Genom detta får vi fram vad det har forskats om tidigare inom vårt ämne 

och på så sätt kan vi motivera relevansen och få en stadigt grund för vårt fortsatta arbete.  

Vi kommer under denna del även fokusera på matematikdidaktiker Frits Wigforss och tidigare 

synsätt vad gällande hans betydelse och inflytande. Även genom detta skapar vi större relevans 

för vårt fortsatta arbete som kommer ha fokus på just Wigforss.  

3.1 Matematikämnet åren 1900-1962 

Avhandlingarna som presenteras under den här runriken har alla olika fokus men berör ändå 

skolmatematiken i början av 1900-talet på något sätt. Gemensamt tar de inom detta område upp 

både Frits Wigforss,  folkskolan och reguladetri som är en liten del av aritmetiken. Dock går 

ingen av de tre avhandlingar in djupare på aritmetiken som ämne i början av 1900-talet och 

genom detta tas inte heller Wigforss roll i aritmetiken upp. Detta gör det relevant för oss i vår 

studie att fokusera på just dessa delar; skolmatematiken i folkskolan under tidigt 1900-tal och 

Wigforss inverkan och betydelse.  

Johan Prytz avhandling Speaking of Geometry (2007) syftar till att undersöka läroböcker och 

annan litteratur som har används av lärare inom folkskolan och realskolan vad gällande geometri 

under perioden 1905-1962. Materialet han har använt sig av för att utföra studien är läroböcker i 

geometri, kurplaner, metodböcker, artiklar som behandlar geometriundervisning och 

examensprov i matematik för realskolan. Det han har kunnat urskilja vad gällande folkskolans 

kursplaner och läromedel är att matematikundervisningen med fokus på geometri följde den 

rådande fackdebatten som  handlade om vikten av att begrepp och formler introducerades och 

användes på ett förklarande sätt. Det var här grundläggande att eleverna skulle vara aktiva genom 

observation och hantering av hjälpmedel som kunde öka förståelsen (Prytz 2007, s. 193-194). 

Undervisningen skulle även ge eleverna kunskaper som de sedan skulle ha nytta av i sina 

vardagliga liv och kommande yrkesroller. I stora drag handlade det om uppgifter där eleverna 

räknade ut längd, area samt volym med olika typer av hjälpmedel. Dessa kunskaper kunde senare 

kopplas till uppgifter de behövde kunna i sina framtida yrkesroller, till exempel räkna ut 

områdens area samt längd och volym av timmerstockar (Prytz 2007, s. 103, 192-193). Gällande 
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metodböckerna har Prytz bland annat fokuserat på Frits Wigforss bok från 1925 och har där 

hittat samma synsätt som i styrdokumenten men med ytterligare en förmåga att utveckla: 

elevernas förmåga att föra resonemang (Prytz 2007, s. 193). Prytz menar i sin avhandling att 

Wigforss i sin metodbok förespråkade att eleverna skulle lära sig genom att själva vara aktiva och 

att undervisningen skulle gå från ren faktainlärning till mer visualisering och experimenterade.   

Wigforss var genom detta en av de främsta personerna som formade och utvecklade begreppet 

åskådlighet (Prytz 2007, s. 66, 68-69).   

Vad gällande läroböcker i geometri för folkskolan finner Prytz samma mönster, uppgifterna i 

läroböckerna var konstruerade så eleverna framförallt skulle arbeta med längder, areor, eller 

volymer och dessutom följde lösningen på dessa uppgifter samma tillvägagångssätt; välj en formel 

för längd, area eller volym, koppla in de angivna måtten och beräkna. Gemensamt för de 

undersökta läroböckerna avsedda för folkskolan i Prytz studie är att instruktioner och 

förklaringar av följs av begrepp, formler och andra förlag på samma rutin. Meningen är att 

eleverna ska arbeta genom en serie experimentella övningar där de samtidigt observerar, 

manipulerar, eller mäter en illustration eller något annat föremål. Vid slutet av serien, ska en 

definition, en formel, eller någon annat förslag vara etablerat. I många av läroböckerna märks det 

att författarna inte ville använda sig av för många uppgifter med komplexa lösningar. Prytz menar 

att en orsak till detta var att föra ett resonemang inte var speciellt relevant för många av dåtidens 

läroboksförfattare med undantag från Wigforss (Prytz 2007, s. 193-194).  

Prytz avhandling är genomgående gällande matematikhistorien för folkskolan i början av 

1900-talet och han fokuserar mycket på Wigforss roll och betydelse inom dessa områden och i 

undervisningen som stort. Dock så är hans studie inriktat på det specifika matematiska området 

geometri och berör genom detta inte något annat området så som till exempel den viktiga 

aritmetikräkningen.  

Sverker Lundin har i sin doktorsavhandling Skolans matematik (2008) ställt sig frågande till 

Prytz syn att Wigforss var den som sammanfattade vad lärarna gjorde och gav detta en teoretisk 

uttryckssätt, åskådning, i sina metodböcker. Lundins studie är en kritisk analys av svensk 

skolmatematik där han tittar närmare på dess förhistoria, uppkomst och utveckling. Hans analys 

sträcker sig från 1700-talet fram till modern tid, där han med hjälp av analysverktyg hämtade från 

kultursociologin kastar nytt ljus över matematikundervisningen som stort, föreställningarna som 

styr skolans undervisning och matematikens betydelse i samhället. Lundin menar inte att det 

Prytz säger är fel men säger också att detta synsätt kom så tidigt som sekelskiftet 1800 och redan 

då anammar begrepp som åskådning och självverksamhet (Lundin 2008, s. 96). Han tar dessutom 

upp Anders Oldbergs metodbok Praktisk handbok i pedagogik och methodik för swenska 

folkundervisningen från 1846 som en tydligt exempel på att vikten av åskådning i 

matematikundervisningen kom tidigare än med Wigforss. Lundin åsyftar att Oldberg tyckte att 

eleverna var i stort behov av åskådningsövningar för att tillgodose och ta till sig räknesätten 

addition och subtraktion (Lundin 2008, s. 260-261). 
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Det Lundin vill uppnå och visa på i sin studie är att matematik skapas i skolan och att det är 

där man börjar tro på vad matematiken står för (Lundin 2008, s. 16). Han behandlar först 

skolmatematiken fram till i början av 1800-talet och menar att man under denna tid fokuserade 

mycket på räknelärorna och deras olika tillämpningar. De som ägnade sig åt matematik under den 

här tiden började även sätta in ämnet i nya sammanhang där de började se och tala om 

undervisningen på ett nytt sätt samtidigt som matematiken fick en tydligare struktur och nådde en 

större del av samhället. Lundin talar om och problematiserar synen som funnits kring både 

grundläggande aritmetik och geometri.  (Lundin 2008, s. 234).   

Vad gällande 1900-talet så dyker Lundin under ett fåtal gånger i inledning ner i 

matematikämnet men väljer dock sedan att ställa denna tidsepok utanför sin undersökning då han 

bland annat tycker att denna del redan är relativt välkänd(Lundin 2008, s.355).. Dock konstaterar 

han ett flertal gånger att mycket viktigt har hänt under denna period. Kanske är det därför han 

trots denna inställning producerat en kort faktatext om just 1900-talet i slutet men då inte 

tillhörande till själva huvudstudien Det han där tar upp som viktigt är att det var en händelserik 

period där en flertal olika skolformer efter en tids debatt började slås samman till ett gemensamt 

system.  Lundin menar att framstående personer inom matematik trodde att eleverna var i behov 

av matematik både på ett individuellt och ett samhälleligt plan och att undervisningen därför 

borde vara utformad så att de tog till sig den nödvändiga kunskapen (Lundin 2008, s. 367 & 374).  

Genom att han lägger upp sin syn på matematikundervisningen under 1900-talet på det här sättet 

nämner han inte heller Wigforss mer än kort, vilket visar att det finns en relevans att ändå studera 

1900-talets matematiks betydelse samt inverkan och Wigforss roll i det hela. 

Hatami har i sin avhandling Reguladetri: en retorisk räknemetod speglad i svenska läromedel från 1600-

talet till början av 1900-talet (2007) undersökt hur begreppet reguladetri inom aritmetiken framställts 

i svenska matematiska läromedel från 1600-talet fram tills i mitten av 1900-talet. Reguladetri är en 

metod inom aritmetik där man kan räkna ut ett fjärde tal med hjälp av tre redan kända tal 

(Hatami 2007, s. 11).  

Folkskolans undervisning gällande matematikämnet som stort är inte lika ingående i Hatamis 

avhandling som i Prytzs och han har heller inte samma breda fokus som Lundin, utan har istället 

studerat ett långt tidspann där man som läsare får en mer historisk överblick med ett djup av 

begreppet reguladetris förekomst i läroböcker. Hatami presenterar de författare som han valt ut 

att studera närmare och tar även upp deras verk som är aktuella för studien. Stora delar av 

analysen sker innan 1900-talet men när han väl kommer till den tidsperioden behandlas Wigforss, 

några av hans läroböcker för de högre årskurserna i folkskolan och likaså hans metodbok med 

upplagor från 1925 och 1955 ingående.  (Hatami 2007, s. 56).  

Hatami kommer i sin analys fram till tre olika sätt som reguladetrin används på hos 

läroboksförfattare mellan 1600-talet och början av 1900-talet; de som betonar algoritmer och 

metodisk räkning, de som bygger reguladetri på proportionsläran samt de som löser 

reguladetriproblem genom att gå tillbaka till enheten (Hatami 2007, s. 185). De som betonade 
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algoritmer var som mest aktiva under 1600- och 1700-talet och ville att man skulle använda sig av 

uppställningar där minnet var viktigare än förståelsen. Även de som hade sin grund i 

proportionsläran var aktiva under dessa århundraden och stäckte sig även in på 1800-talet. Deras 

fokus låg mer på förståelsen och den mekaniska färdigheten. Det sista sättet, metoden där man 

går tillbaka till enheten, innehöll tankar och åsikter från författare aktiva främst under 1900-talets 

början (Hatami 2007, s.185 ff.). Hatami kan i sin studie tydligt se att det finns läroböcker från 

tidigt 1900-tal som byggde aritmetikuppgifter på logiska resonemang och att en del av författarna 

inte hade några problem med att använda vissa former av reguladetri. Wigforss däremot, menar 

Hatami, försvagade vikten av reguladetrin i sin metodbok 1925 och han valde 1952 att ta bort det 

helt i Studieplan i matematik. Hatami menar att detta troligtvis beror på förstärkningen av algebran 

vilket ledde till en försvagning av aritmetiken i undervisningen. Han vill i sin analys även använda 

sig av andra metoder och begrepp än de Wigforss förespråkar, men han menar också att vilken 

metod man föredrar är en smaksak. Wigforss vill inte att det ska förekomma någon mekanisk 

räkning vad gällande algoritmer inom aritmetiken då detta hindrar ett utvecklande resonemang 

hos eleverna medan Hatami tycker att det är just det som är meningen gällande algoritmer, bara 

det inte blir en reflektionslös räkning (Hatami 2007, s. 134-135, 195-196). Hatami nämner inte 

begreppet åskådlighet eller dess innebörd i sin analys, varken när han talar om Wigforss eller 

någon av de andra läroboksförfattarna. Denna avsaknad visar att det finns en relevans att lägga 

fokus på dessa områden i vår studie.   

3.2 Frits Wigforss 

Artiklarna vi här kommer att ta upp är skrivna av personer som har olika forskningsunderlag och 

belägg för sina ståndpunkter kring Wigforss. För att få en bild av Wigforss inflytande kan man 

inte bara studera hur hans verk ser ut och vad han formulerar som betydelsefullt. Man måste göra 

relativt genomgripande historiska studier med fokus på det man finner i Wigforss metodbok och 

senare kommande läroplaner, där jämförelser visar någon påverkan. För att uppnå detta i vår 

studie kommer vi utifrån en didaktisk analys göra en jämförelse med fokus på skillnader och 

likheter mellan Wigforss metodbok och den läroplan som är utkommen närmast hans aktiva år. 

Sedan kommer vi genom en analys av hans läroböcker försöka förstå vad han verkligen menade.  

Frits Wigforss (1886-1953) benämns oftast som en viktig och betydelsefull person för hur 

matematikundervisningen utformades under tidigt 1900-talI ett flertal artiklar som behandlar 

matematikhistoria kan man läsa om just detta. Jan Unenge, skolpedagog och läroboksförfattare, 

anser till exempel i sin artikel En svensk pionjär (1983) att  Wigforss kan kallas för en ideolog för 

utvärderingsarbete vad gällande matematik i svensk skolhistoria. Unenges artikel beskriver 

Wigforss karriär, arbete och betydelse och menar vidare att Wigforss både på ett skickligt och 

djup sätt kunde förstå elevernas tänkande. och menar att han var en skicklig läroboksförfattare 

som skrev tänkbara och lärorika böcker vilka långt efter sin tid fortfarande kändes aktuella 

(Unenge 1983). Unenge presenterar Wigforss, hans betydelse och karriär, dock anger han varken 
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referenser eller någon undersökning åt sina belägg därför är det troligtvis hans egna tolkningar 

och åsikter som framkommer.  

Även Kilpatrick och Johansson beskriver i sin artikel Standardized mathematics testing in Sweden: 

The legacy of Frits Wigforss (1994) Wigforss som en av de första och mest betydelsefulla personerna 

inom pedagogik i Sverige under 1900-talet. Författarna studerar bland annat Wigforss tidigare 

verk och prov samt andra styrdokument för att se hur han påverkade matematiken i Sverige 

genom de standardiserade matematikproven. De menar att Wigforss var en stor pionjär inom 

matematikdidaktik som förstod sig på de komplexa problemen med olika skolsystem och ville 

använda prov som hjälpmedel istället för lärarnas egna bedömningar (Kilpatrick och Johansson 

1994). Kilpatrick och Johansson har vetenskaplig grund för sin forskning kring Wigforss, de 

presenterar en studie de har genomfört och har relevanta referenser och forskningsunderlag för 

det de granskar, emellertid så är deras forskning kring Wigforss inverkan på läromedel samt 

styrdokument inte så ingående utan fokus ligger på de standardiserade proven. 

Gudrun Malmer åsyftar även hon i artikeln Från kulram till datorer (2002) som handlar om 

matematikämnets utveckling att Wigforss var en av de viktigaste och inflytelserika personer som 

hjälpte till att forma och påverka undervisningen under 1900-talets början. Malmer för ihop 

Wigforss till den grupp av personer som under den här tiden menade att undervisningen skulle 

låta eleverna nå fram till förståelse, det vill säga att eleverna inte allt för tidigt skulle presenteras 

för olika symboler utan att inlärningen skulle ske med åskådligt räknande där man använde 

föremål som hjälpmedel. Detta menar hon har påverkat 1919 års undervisningsplan, även senare 

läroplaner och tänk på matematikundervisningens uppbyggnad och inlärning (Malmer 2002, s. 8-

9).  

Malmer har i sin artikel genomfört en undersökning och hon lägger fram argument som enligt 

henne styrker att Wigforss var en betydelsefull person. Som referenser till sin artikel och 

argument har hon Wigforss metodbok Den grundläggande matematikundervisningen (1925), 1919 års 

undervisningsplan och läroplanerna Lgr69, Lgr80 samt Lpo94. Hon har där närmare studerat hur 

bland annat Wigforss åsikter influerat dessa. Övrigt refererar Malmer till ett fåtal andra 

matematikers verk, men mestadels till sina egna arbeten och tidigare studier hon genomfört. I 

slutet av artikeln presenterar hon även ett matematikundervisningsmaterial som hon själv har 

utformat vilket visar på att hon kan ha ett annat syfte med artikeln än det rent vetenskapliga. 

Malmer har i artikeln studerat sina referenser men när vi läser hennes text får vi känslan av att 

hennes åsikter är formade och bestämda på förhand. Detta främst då hon redan i början av 

artikeln utan hänvisningar menar att 1919 års undervisningsplan var progressiv för sin tid och 

skapad av en rad inflytelserika personer, Wigforss inräknad (Malmer 2002, s. 8). Hon har dock 

gjort en jämförelse historiskt,  men har då hoppat över Lgr62 som ligger närmast Wigforss karriär 

och har inte heller analyserat några läroböcker. Malmer har även fokuserat mycket på andra 

framstående matematiker och deras verk. Wigforss klumpas i artikeln ihop med dessa personer 

och de historiska studierna som genomförs är inte så omfattande. Likväl är detta ändå tankar man 
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bör ta till sig, hon har belägg för sina ståndpunkter vilket gör att det finns en relevans kring 

liknande forskning. 
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4. Syfte  

Syftet med uppsatsen behandlar i stort om det som stod i Lgr62 gällande aritmetik ansågs som 

progressivt och nyskapande för sin tid eller om läroplanen bara bekräftade tidigare åsikter som 

förekommit i dokument som fanns riktade mot folkskolan. Vidare är syftet att bättre förstå vad 

Wigforss i realiteten verkligen menade gällande aritmetikämnet i matematikundervisningen. Detta 

ska inte bara ske genom övergripande resonemangen utan avsikten är att vi bättre ska förstå vad 

han verkligen menade i sina läroböcker. 

4.1 Frågeställningar 

Vad angav Wigforss som huvudsakligt innehåll i aritmetikundervisningen i sin metodbok Den 

grundläggande matematikundervisningen (1925)? 

 

Vilka metoder kopplade till aritmetik förespråkade Wigforss i Den grundläggande 

matematikundervisningen (1925)? 

 

Vad finns det för likheter och skillnader gällande innehåll och metodik mellan Wigforss 

metodbok och Lgr 62? 

 

Vad avsedde egentligen Wigforss när han talade om innehåll och metodik gällande aritmetik? 

 

Hur kan man förstå innehållet i Wigforss läroböcker i förhållande till hans metodbok? 
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5. Metod och analytiska verktyg 

5.1 Metod för datainsamling och urval 

Till denna studie har vi samlat in fem stycken läroböcker riktade mot folkskolans tidigare år som 

behandlar det matematiska området aritmetik och är skrivna av Frits Wigforss tillsammans med 

ett antal medförfattare. Idealet för studien borde vara böcker för olika årskurser utspridda över 

Wigforss aktiva år som läroboksförfattare, men det har varit svårt att uppnå då böckerna varit 

besvärliga att få tag i. Istället har vi en spridning med en lärobok från varje årskurs mellan år 1-4, 

som är skrivna och publicerade på 1950-talet. Sedan har vi även en lärobok för årskurs 4 som är 

från 1929. Vår motivering gällande vårt val av böcker är att de ändå visar på Wigforss tankar 

förverkligade i läromedel för folkskolans tidigare år från ett specifikt årtionde i slutet av hans 

karriär. Sedan kan vi genomföra åtminstone en liten jämförelse med hur han tänkte och 

utformade en lärobok i början av sin yrkesbana.  

Vi har även samlat in Wigforss metodbok från 1925 och läroplanen för grundskolan från 1962 

(Lgr62) som vi avsett att analysera. Gällande Wigforss metodbok har vi valt den första upplagan 

från 1925 istället för den från 1955. Detta har vi gjort för att vi vill använda oss av originalet och 

hans grundtankar utan innehållande omarbetningar som påverkats av olika anledningar. Den 

andra upplagan är dessutom utgiven två år efter Wigforss död och det är hans fru som utifrån 

hans anteckningar gjort de sista omarbetningarna. Vid analysen av Lgr62 är det kurplanen i 

matematik med fokus på aritmetik vi kommer koncentrera oss på. Vi har valt att främst analysera 

avsnitten gällande huvudmoment, förslag till disposition av en studieplan samt anvisningar och 

kommentarer.  

Vi har i analysen av metodboken och läroplanen valt att fokusera särskilt  på  aritmetikämnets 

innehåll och metodik gällande de fyra räknesätten. På grund av uppsatsen tämligen begränsade 

omfång och att vi har valt läroböcker för just dessa årskurser valde vi att inom dessa avsnitt 

fokusera på årskurs 1-4. Vi har då som mest fokus på lågstadiet men får även en överblick hur 

övergången till mellanstadiets första år ser ut. Genom denna avgränsning valdes delarna 

berörande andra matematiska områden, så som bråk, och högre årskurser bort. Bråkräkningen 

valde vi bort i läroböckerna, metodboken samt läroplanen för att det är en så pass stort område 

som kräver en djupare genomgång än vi har möjlighet till i denna uppsats. Bråk förekommer 

heller inte i alla de läroböcker vi valt ut eftersom vi valt så tidiga år i folkskolan, därför känns inte 

heller relevansen lika stor för detta område som för de fyra räknesätten.  
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5.2 Material 

Wigforss metodbok Den grundläggande matematikundervisningen från 1925 är en översikt av 

folkskolans kurs i räkning och geometri som utarbetats av Wigforss egna metodiska synsätt och 

boken har under sin tid används flitigt som handbok vid seminarierna. Analysen kommer ske i de 

fyra första avsnitten som handlar om matematikundervisningens mål och allmänna beskaffenhet, 

inlärandet av talen (hela tal och bråk) och taloperationerna (de fyra räknesätten), inövningsarbetet 

samt problemlösningen. Wigforss ger i boken sina egna kommentarer och synpunkter kring 

uppgifter och innehåll, vad som är viktigt och varför samt ger detaljerade metodiska förslag på 

hur man som lärare ska lägga upp matematikundervisningen för de olika klasserna i folkskolan. 

Kurplanen för matematik i Lgr62 ger relativt omfattande direktiv om vad undervisningen ska 

innehålla i de olika årskurserna och hur undervisningen ska vara utformad. Det förekommer även 

förslag till disposition av en studieplan som lärare kan använda sig av i planeringen för de olika 

årskurserna. Dessa förslag är relativt detaljerade  och tar upp det eleverna bör ta till sig under åren 

i skolan i en specifik ordning som anses viktig för inlärningen.     

De behandlade läroböckerna vi valt ut och analyserat presenteras kort här nedanför:  

 
1. Räknelära 1b. (1954) 

Boken innehåller den del av matematikkursen som räknas hinnas med under andra 

terminen av första läsåret. Läroboken är skriven av Wigforss och två andra medförfattare, 

Anna Maria Roman och Ann-Lis Nordfelt. Vi har även tagit del av förordet till Räknelära 

1a (1954) för att få en kort men ändå bättre bild av vad författarna vill förmedla med sitt 

läromedel. Kurinnehållet i läroböckerna från räknelära-serien, menar författarna, ansluter 

sig till de fastställda huvudmomenten som Skolöverstyrelsen ställt gällande 

matematikämnet och ansluter sig till de studieplaner som författarna själva utarbetat för 

lågstadiet Räknelära 1b vart färdigställd 1951 men vi har en omtryckt upplaga från 1954, 

vilket betyder att den är utgiven ett år efter Wigforss bortgång. Dock innehåller den inga 

förändringar.  
 

2. Räknelära 2a. (1952) av Frits Wigforss, Anna Maria Roman och Ann-Lis Nordfelt. 

Boken innehåller de moment som bör hinnas med under första terminen i årskurs 2 och är 

skriven av Frits Wigforss och Ann-Lis Nordfelt, men även Anna Maria Roman hade innan 

sin bortgång 1951 hjälp till att utarbeta väsentliga delar av innehållet som färdigställdes 

1952.  

3. Räknelära: Klass 3. (1953) av Frits och Vera Wigforss. 

Den här boken riktar sig mot hela tredje årskursen i folkskolan och är skriven av Frits 

Wigforss och hans fru Vera Wigforss. Ingår i samma läroboksserie som Räknelära: Klass 

4.(1954). 
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4. Räknelära: Klass 4. (1954) av Frits och Vera Wigforss. 

Denna bok ska fungera som matematiklärobok under hela det fjärde året i folkskolan och 

är utgiven 1954, ett år efter Frits Wigforss bortgång. Det är den första lärobok vi valt som 

riktar sig mot mellanstadiet istället för lågstadiet. Boken är författad av Frits Wigforss och 

hans fru Vera Wigforss och den ansluter sig till studieplanen som Frits Wigforss utformat 

för fjärde, femte och sjätte skolåren samt följer undervisningsplanen i matematik för 

årskurs 4.  

 

5. Räknelära för barndomsskolor: Fjärde årskursen. (1929) av Anna Maria Roman och Frits 
Wigforss. 

Den sista boken är den som skiljer sig från resterande läroböcker i vår studie. Boken är 

tillskillnad från dem andra inte tryckt på 1950-talet utan redan år 1929. Författare är Frits 

Wigforss och Anna Maria Roman och boken är riktat mot den fjärde årskursen i 

folkskolan. 

 

5.3 Databearbetning och analytiska verktyg 

I studien har vi använt oss av olika analysmetoder för att uppnå resultatet vi eftersträvat. Ted 

Larsson som fokuserade på Wigforss metodbok och jämförde den med Lgr62 har gjort en 

didaktisk analys med fokus på innehåll och metodik där han har urskiljt teman ur de fenomen han 

studerat. Charlotte Zackariasson har haft en mer hermenuetisk syn i sin analys där hon bättre 

försökt förstå vad Wigforss verkligen menade när han talade om innehåll och metodik inom 

aritmetiken.  

5.3.1 Didaktisk analys 

Didaktik kan preciseras som vetenskapen om de faktorer som påverkar skolans undervisning och 

dess innehåll. Den didaktiska analysen sätter fokus på lärandet och hur detta organiseras i bland 

annat styrdokument och läromedel. Detta sker med fokus på innehåll, metodik och mål och 

svarar i stort på frågorna vad? hur? och varför? Närmare bestämt handlar det om att få fram vad 

det är eleverna ska lära sig, hur läraren och eleverna ska gå till väga för att uppnå dessa kunskaper 

och varför det är viktigt (Arfwedson & Arfwedson 1991, s. 18-19; Prytz 2007, s. 15). För att 

underlätta en didaktisk analys är det bra om man kan urskilja teman inom de olika områdena i 

analysarbetet. Med teman menar vi de grundtankar som går att urskilja och uppfatta på ett 

djupare plan i analystexterna gällande delarna innehåll, metodik och mål. Dessa teman är inte 
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direkt utskrivna i texterna utan måste i en analys tolkas fram. Ett tema kan sedan i sin tur 

innehålla underteman som går in djupare på en specifik företeelse. 

Med innehåll så avses i detta fall de anvisningar och argument som finns gällande delarna som 

ingår i aritmetikundervisningen. Innehåll är det eleverna ska lära sig, det vill säga ett kunnande 

eller vissa kunskaper. Exempel på teman som man här skulle kunna urskilja är matematiska 

begrepp, räkneoperationer, algoritmer och tillämpningar (Prytz 2007, s. 15).  

Med metod åsyftas de argument för hur och varför aritmetikundervisningen ska bedrivas till 

eleverna. Här ingår inte bara de undervisningsmetoder man ska tillämpa i klassrummet, utan 

metoddelen inkluderar även argument om varför och hur begrepp ska förklaras, hur övningar ska 

utformas och vilka symboler som bör användas. Teman som skulle kunna urskiljas i metoden är 

till exempel varför och hur begrepp ska förklaras, hur övningar bör vara utformade och vilka 

symboler som bör användas (Prytz 2007, s. 16). 

Mål handlar i detta fall om de anvisningar och argument gällande det som bör ingå i 

aritmetikundervisningen och behandlar även vad instruktionerna inom aritmetiken är menade att 

uppnå. Metodböcker, läroplaner och läroböcker utgör en rekommendation om vad och hur 

lärarna ska undervisa för att eleverna ska uppnå målen inom ämnet (Prytz 2007, s. 15). Det finns 

mål som inte är så ämnesspecifika utan istället handlar mer om all undervisnings moraliska, 

epistemologiska och funktionella mål. De moraliska målen åsyftar i stort att eleverna i skolan 

utsätts för moralisk uppfostran där gott uppförande är i fokus. Epistemologiska målen handlar 

om vad det innebär att veta och lära sig något, eleverna ska ta till sig kunskaper som de sedan ska 

utveckla en uppfattning om för att kunna använda sig av och känna sig säkra på. Till sist så avser 

de funktionella målen hur eleverna ska använda sig av de kunskaper de lär sig i till exempel 

vardagslivet (Prytz 2007, s. 16).  

I den didaktiska analysen i vår studie har Ted Larsson tittar närmare på innehållet och 

metoderna med fokus på frågorna vad? och hur? i Den grundläggande matematikundervisningen (1925) 

samt Lgr62 och jämfört det han kommit fram till. Vi har genom detta bortsett från kategorin mål, 

det har vi gjort för att de två övriga kategorierna tillsammans kommer åt det mest väsentliga och 

är av lagom storlek för uppsatsens omfång. Genom en närmare analys av vad Wigforss första 

metodbok förmedlade vad gällande vår valda områden och hur han i den motiverade sina tankar i 

en jämförelse  med samma områden i Lgr62 fick vi en bild av vilka likheter och skillnader man 

kan finna böckerna emellan. 

I jämförelsen har vi gällande innehållet kunna urskilja följande teman: Matematiska begrepp 

och förståelse, Utförandet av räkneoperationer samt Kunskaper. Gällande metoden har följande 

tematiseringar kunnat urskiljas: Uppvisning och förklaring av begrepp, Aritmetikundervisningens 

utformning samt Användning av symboler. 
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5.3.2 Hermeneutiskt perspektiv  

Om man vill studera en persons handlingar måste en analys ske utifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv där syftet är att tolka vad författaren egentligen menar (Hellspong & Ledin 1997, s. 

239). I hermeneutiken söker man ett budskap i handlingar. En text kan ses som en handling och 

bär genom detta ett budskap till läsaren. När man tolkar en persons handlingar och yttranden 

innebär det att man inte ser personens handlande enbart som en orsak av faktorer utanför dennes 

kontroll, utan att personen i fråga förhåller sig till det hen gör och vill förmedla med sina 

handlingar. Människan lever och styrs visserligen inom vissa givna omständigheter, så som arv 

och miljö, vilka ger olika möjligheter och begränsningar. Dessa faktorer är dock inte tillräckliga 

för att berättiga en handling utan människan tolkar världen omkring sig och väljer inom dessa 

ramar sina egna handlingar (Sjöström 1994, s. 74 ff.). 

Målet med ett hermeneutiskt perspektiv är att förstå handlingar och fenomen sedda som 

egenstående helheter och i relation till det som är känt omkring dem. Detta ska göras för att få en 

möjlighet att förstå en människa eller ett fenomen i deras sammanhang (Sjöström 1994, s. 77).  

I vår studie har Charlotte Zackariasson använt ett hermeneutiskt perspektiv för att vi närmare 

skulle kunna förstå hur Wigforss tänkte. Vi sökte då budskapet som han ville förmedla och 

eftersom vi gör en historisk tillbakablick och Wigforss är avliden sedan länge har vi studerat hans 

läroböcker som kan ses som en handling som återspeglar hans tankar (Sjöholm 1994, s. 73). 

Wigforss läroböcker har varit bra att analysera för att få en bild av hans tankemönster och hur 

han förmedlade sina tankar i realiteten. I granskningen av läroböckerna hade vi vårt fokus på 

innehållet och vilket lärande eleverna skulle använda sig av för att ta till sig innehållet. Genom en 

analys av läroböckerna utifrån tematiseringarna från den didaktiska analysen har en  jämförelse  

med det som står i Den grundläggande matematikundervisningen (1925) varit möjlig. Genom detta fick 

vi en förståelse av Wigforss tänkande och handlande.  Hans ideal ställdes på så sätt emot hans 

realisering. 

5.4 Genomförande 

Det första steget i analysen var att läsa vårt insamlade material, detta för att få en överblick och 

grundförståelse för vårt arbetsområde. Ted Larsson fick genom denna första genomläsning en 

överblick över de olika teman som gick att finna inom innehåll och metod . Han började därefter 

med att analysera Den grundläggande matematikundervisningen (1925) och skapade genom detta de 

temporära teman inom innehåll och metodik som var relevanta för hans fortsatta analysarbete 

med Lgr62. Därpå fortsatte Ted Larsson sedan analysen av läroplanen.  Fokus låg då inte bara på 

innehåll och metodik utan även på de teman som tidigare valts ut. Dock fanns det fortfarande en 

öppenhet för att gamla områden kunde förändrats och att nya områden kunde vara relevanta. 

Efter analysen av båda texterna omstrukturerades de teman som tidigare valts ut, detta för att 

skapa så liknande områden som möjligt för att en jämförelse baserad på samma grunder kunde 
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genomföras.  Därefter sammanställdes resultatet som framkommit för var och en av texterna och 

en jämförelse  av innehålls- och metodaspekterna mellan Den grundläggande matematikundervisningen 

(1925) och Lgr62 genomfördes. 

Charlotte Zackariasson påbörjade samtidigt analysen av de läroböcker vi valt ut. Där låg fokus 

först på att få fram de olika läroböckernas innehåll gällande aritmetik och hur arbetsupplägget såg 

ut i de olika uppgifterna. En kort sammanfattning av dessa delar gjordes innan en analys 

genomfördes som visade på hur innehållet och metodiken kunde förstås och vad Wigforss 

egentligen ville förmedla. I resultatet reflekterades metodbokens innehåll  och metodik med dessa 

delar i de olika läroböckerna. Själva sållandet i texterna gick till så att vi främst letade svar på 

frågorna vad? och hur? 

5.5 Etiska aspekter 

Under genomförandet av vår textanalys så finns det en del etiska aspekter som vi bör ta hänsyn 

till. Först och främst är det viktigt att ha kännedom om tidigare forskning inom ämnet, vara 

rättvis i bedömningen av denna forskning och genom detta även redovisa och granska 

utgångspunkterna för studien. Själva textanalysen ska vara noga genomförd och vi ska öppet 

redovisa våra metoder och resultat. Under hela arbetet ska vi tala sanning om vår forskning och 

genom detta inte stjäla forskningsresultat från någon annan. 

5.6 Reflektion över metoden 

För att besvara våra frågeställningar var textanalys med ett didaktiskanalytisk perspektiv i 

samverkan med  en hermeneutisk synvinkel den metod som lämpade sig bäst.  Eftersom vår 

studie även går tillbaka historiskt hade det blivit svårt att använda sig av något annat 

tillvägagångssätt.  Dock så ställer en textanalys krav på oss som forskare och vi har under hela 

arbetet varit tvungna att vara observanta och noggranna i vår läsning och analys av material.  Våra 

texter är som tidigare nämnt även tagna från en annan tid ur ett annat sammanhang, då andra 

begrepp var gällande. Därför har det varit av stor vikt att vi sett på texterna utifrån den kontext 

de skapades i, istället för med nutidens ögon och föreställningar. Vi har velat ge en så 

sanningsenlig bild som möjligt och har genom detta försökt undvika skapandet av en begränsad 

och felaktig bild med kunskaper som inte uppstått förrän på senare dagar.  

Vårt fokus har i undersökningen legat på innehållet och metodiken gällande de fyra 

räknesätten inom aritmetik i de texter vi valt ut och riktningen har legat mot årskurs 1-4. Vi har 

tidigare motiverat vår avgränsning men självfallet har vårt fokus kunnat breddas och även rikta in 

sig på högre årskurser likaså ha bredare fokus inom aritmetiken. Dock är detta inte av relevans 

för vår undersökning då vårt syfte är att observera Wigforss påverkan på senare kommande 

läroplan och om han realiserade sina åsikter från metodboken i läroböcker.  
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Av vårt utvalda material och analysmetod kan vi inte dra slutsatser som behandlar om 1900-

talets matematikundervisning påverkat den undervisningen som förekommer idag och vi kan inte 

heller få en tydlig bild av Wigforss inflytande över senare kommande material som behandlar 

detta. Vi har istället valt ett fokus som genom våra analysverktyg gett oss en tydligare bild av 

Lgr62, och om denna läroplan var så nytänkande som det ibland påstås.  
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi behandla resultat och analys av vår insamlade data. De olika delarna har 

vi valt ut för att skapa en överblick som passar våra frågeställningar på bästa sätt. Först infinner 

sig den didaktiska analysen där Den grundläggande matematikundervisningen (1925) och Lgr62 

presenteras var och en för sig med rubrikerna innehåll och metod, innan en jämförelse dem 

emellan figurerar. Rubrikerna innehåll och metod inrymmer i sin tur tematiseringar som vi i 

analysarbetet kunnat urskilja. Därefter genomförs en slags hermenuetisk analys på  Wigforss 

läroböcker utifrån tematiseringarna från den didaktiska analysen, som sedan jämförs med de ideal 

som förekommer i Wigforss metodbok.   

 

6.1  En didaktisk analys 

I detta avsnitt har vi två huvudrubriker som återkommer i analysen av de båda texterna Den 

grundläggande matematikundervisningen samt Lgr62. Den första behandlar innehållet där vi även kunnat 

urskilja följande teman: matematiska begrepp och förståelse, utförandet av räkneoperationer samt 

kunskaper och inlärning. Den andra rubriken behandlar metod och där har vi kunnat urskilja 

följande teman: uppvisning och förklaring av begrepp, aritmetikundervisningens utformning samt 

symbolanvändning. Med innehåll och metod avser vi undervisningens innehåll och 

undervisningens metoder. Innehållet och metodiken gällande aritmetik som gått att urskilja i de 

båda texterna kommer att presenteras under passande tema.  

 

6.1.1 Den grundläggande matematikundervisningen (1925) 

Innehåll 

Matematiska begrepp och förståelse   

Ett framträdande tema i Wigforss metodbok vad gäller innehåll är behandlingen av matematiska 

begrepp och förståelse. En stor del av detta är att barnen ska utveckla en förståelse för de fyra 

räknesätten; addition, subtraktion, multiplikation och division. Dessa ses i denna studie  som 

matematiska operationer snarare än som matematiska objekt. Wigforss menar på att det redan i 

tidiga skolår är av stor vikt att barnen i skolan ska lära sig dessa operationer och få en uppfattning 

om vad de står för. 

I första klass ska barnen, enligt Wigforss, komma i kontakt med räknesätten addition och 

subtraktion samt övningar inom dessa som behandlar tilläggning och fråndragning. Detta 
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utvecklas sedan till andra klass eller eventuellt i slutet av första läsåret, då eleverna även bör bli 

presenterade för räknesätten multiplikation och division med tillhörande övningar. Från och med 

andra skolåret så menar Wigforss att eleverna ska utveckla en större förståelse för alla fyra 

räknesätten där tiotalsområdena sakta ökas i och med förståelsen. Barnen ska genom detta  gå 

vidare från talområde till talområde. Det krävs att de har full färdighet inom ett talområde innan 

de kan gå vidare till nästa (Wigforss 1925, s. 60-63).  

Inom områdena addition och subtraktion ser förståelsen ut på liknande sätt i metodboken. 

Wigforss menar på att de båda räknesätten ofta uppfattas som allmänt lätta att förstå och inte 

brukar vara för barnen särskilt svåra. Dock är det några saker som han menar att man som lärare 

bör tänka på för att eleverna ska få en klar uppfattning gällande denna del av innehållet; 

begreppen ökning eller tilläggning bör inte sammanslås med begreppet sammanläggning. 

Wigforss menar att skillnaden mellan begreppen blir tydligare om man tittar på räknesätten 

addition och jämför med motsvarande i subtraktion. Innebörden för dessa begrepp är då enligt 

Wigforss mycket lätt att förstå och vikten ligger vid att barnen vet när och hur dessa ska användas 

(Wigforss 1925, s. 22-23). 

Även räknesätten multiplikation och division innehåller specifika begrepp som barnen bör få en 

djupare förståelse för enligt Wigforss. Han lägger inom multiplikationen i sin metodbok stort 

fokus på att barnen ska få en god förståelse över vilken faktor som är multiplikator och vilken 

som är multiplikand.  Han menar att läraren alltid ska vara noggrann vid denna regel, då det kan 

ha stor vikt i framtida räkning. Multiplikatorn är det tal som talar om hur många gånger som 

multiplikanden ska mångfaldigas; 2×12 betyder två stycken av talet tolv, medan 12×2 betyder 

tolv stycken av talet två (Wigforss 1925, s. 30-31). Wigforss uttrycker även att han tycker det är 

märkligt att multiplikation räknas som ett eget räknesätt då tankegången ser likadan ut som i 

addition. Han menar dock att olikheter går att finna främst i beteckning och på en skild teknik. I 

innehållet gällande räkneoperationer inom multiplikation vill Wigforss därför att det nära 

sambandet med addition ska synliggöras (Wigforss 1925, s. 42-43). 

Undervisningens centrala uppgift är att bibringa förståelse av de grundläggande 

räkneoperationerna. Wigforss är då mycket benägen i sin metodbok att vid inlärandet av division 

skilja på de två tankegångar som går att finna. Han menar att de två tankegångar är så pass olika 

att de borde uppfattas som två skilda räknesätt med olika namn och beteckningar. I den 

grundläggande undervisningen skulle man kunna säga att Wigforss pekar på att det finns fem 

räknesätt istället för de traditionella fyra. De två divisionsarterna benämnas i hans metodbok som 

delnings- och innehållsdivision. Exempel som han ger på delningsdivision är:  Tio pojkar skulle 

dela lika på ett 60 dm långt snöre. Hur stor bit får varje pojke? Och ett exempel som ges på 

innehållsdivision är: Några pojkar delade på ett 60 dm långt snöre, så att var och en fick 10 dm, 

till hur många räckte snöret? Wigforss förklarar att båda uppgifterna ska lösas genom att dividera 

60 med 10, men att tankegångarna skiljer sig åt. I första exemplet ska snöret delas upp i tio lika 

stora bitar och sedan söka dess längd. I det andra exemplet måste man tänka hur många gånger 
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10 får plats i 60. Svaret blir 6 på båda uppgifterna men enheter skiljer sig åt (Wigforss 1925, s. 31-

33).  

Utförandet av räkneoperationer  

Utöver att barnen ska ta till sig matematiska begrepp och utveckla en förståelse för dessa har vi i 

innehållet i metodboken även kunnat urskilja att utföranden av olika räkneoperationer. Förutom 

att göra skillnad på två sätt att räkna, så inordnas dessa hierarkiskt. Färdighet i huvudräkning ses 

som en förutsättning för att utveckla färdighet i skriftlig räkning. Detta syns i materialet då 

Wigforss menar att räknesätten ska börja med huvudräkning innan undervisningen går in på den 

skriftliga räkningen och olika algoritmer. 

Detta framträder mycket i att Wigforss först vill att barnen i första årskursen börjar med 

huvudräkning i addition och subtraktion inom talområde 1-10 och när detta sedan behärskas går 

undervisnings innehåll vidare mot huvudräkning i talområde 1-100. Enligt Wigforss har barn 

relativt lätt för additioner och subtraktioner inom dessa tiotalsområden, så länge de har en 

uppfattning om talen 11-20. Han menar dock att problem kan uppstå när det sker en övergång 

från ett tiotalsområdet till ett annat, men poängterar att så länge barnen har god förståelse för 

talområdet 1-10 så kan svårigheterna lätt övervinnas (Wigforss 1925, s. 36-38). När barnen sedan 

börjar i folkskolans andra klass ska de enligt metodboken börja lära sig de skriftliga additions- och 

subtraktionsmetoderna. Innehållet behandlar här hur eleverna ska använda sig av olika algoritmer 

och blir likväl informerade om att man skriver talen under varandra för att räkningen ska utföras 

på lättaste sätt (Wigforss 1925, s. 39-41) .  

Samma upplägg gäller inom räknesätten multiplikation och division. Först ska huvudräkningen 

ske inom det allra tidigaste talområdet. Sedan ökas talområdet i och med förståelsen och när 

huvudräkningen sedan behärskas introduceras den skriftliga räkningen, även här talområde för 

talområde. Inom divisionen vill Wigforss att samma räkneoperation används för de båda 

divisionsarterna i den skriftliga räkningen. Men i årskurs tre, menar han, att det är bra om barnen 

får ytterligare klarhet i de båda divisionsarternas innebörd och resonemang. Innehållet i 

metodboken fokuserar mycket på att vid den skriftliga behandlingen inom delningsdivision ska 

varje talsort delas för sig och barnen börjar på den högsta talsorten, eventuell rest förvandlas till 

närmaste lägre talsort. I innehållsdivision menar Wigforss att det naturliga är så långt som det är 

möjligt ska eleverna hitta svaret genom multiplikationstabellen. I årskurs fyra vill Wigforss att 

barnen ska förstå varför delnings- och innehållsdivision alltid ger samma resultat. Vid detta 

tillfälle ska även de båda divisionsarterna benämnas som division och samma divisionstecken bör 

användas. Vikt ligger dock fortfarande vid att skillnaderna av räknesätten inte suddas ut (Wigforss 

1925, s. 56-59). 

Kunskaper och inlärning  

En annan viktig del som man kan urskilja i Wigforss metodbok är hans syn på vilka kunskaper 

och vilken inlärning som bör ingå i fråga om innehållet i aritmetikundervisningen. Wigforss 
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menar på att barnen i skolan ska få möjlighet att lära sig förstå tekniken för att utföra en 

räkneoperation innan de lär sig ett mekaniskt förfaringsätt. Genom att få en förståelse av 

tankegångarna av tekniken ska barnen vidare efter upprepade tillfällen få en mekanisk säkerhet. 

Vikt ligger i att barnen når en mekanisk färdighet men att den ska nås genom förståelse. Wigforss 

påpekar att det kan tyckas att de tar oproportionerligt mycket tid för barnen att lära sig tekniken 

istället för mekaniskt inlärande men hävdar att med tidigare erfarenhet så når de flesta 

normalbegåvade barn dessa tankegångar inom rimlig tid. Det som man som lärare bör ha i åtanke 

är att när barnen lärt sig ett mekaniskt tillvägagångssätt är det väldigt svårt att få dem vilja förstå 

tekniken, men om barnen istället får lära sig tekniken med hjälp av sin tanke blir arbetet betydligt 

roligare (Wigforss 1925, s. 5-7). 

Metod 

Uppvisning och förklaring av begrepp  

Vi har i metodboken även kunnat urskilja hur Wigforss vill att de matematiska begreppen och 

dess förståelse ska uppvisas, vilket kan sättas under ledmotivet metod. Wigforss lägger stor vikt 

vid att man i den grundläggande matematikundervisningen går igenom tankegångar och begrepp 

ordentligt. De fyra räknesätten måste som vi tidigare nämnt introduceras och repeteras så att 

barnen utvecklar en säkerhet där inga gissningar förekommer i uppgiftslösandet. Detta kan enligt 

Wigforss förhindras genom att läraren kartlägger olika tankegångar bakom räknesätten och att 

barnen övas i att själva redogöra sina tankegångar med så enkla och tydliga uttryck som möjligt 

(Wigforss 1925, s. 28). 

Räknesätten addition och subtraktion som Wigforss menar är de lättaste räknesätten brukar 

enligt honom inte innebära några svårigheter för barnen. Dock så menar han att en noggrannare 

analys kan visa på att skilda tankegångar ligger bakom räknesätten och att man som lärare bör 

observera detta så att barnen får en klar bild redan från start. Innebörden av begreppen ökning, 

tillägning, och fråndragning som går att finna är relativt lätta att förklara medan begreppet 

skillnad bör observeras och förklaras extra. Wigforss menar att det för barnen inte är självklart att 

detta räknas ut med hjälp av fråndragning. Tankegången kan lätt förklaras genom 

åskådningsmedel men vikten ligger vid förklaringsmetoden (Wigforss 1925, s. 29). 

Begreppen multiplikator och multiplikand ska förklaras noggrant och grundligt och Wigforss 

menar på att läraren noggrant bör se till att barnen alltid följer de gällande reglerna, då man 

annars gör dem en rejäl otjänst i inlärandet (Wigforss 1925, s. 30-31).  

Det Wigforss finner viktigast gällande inlärandet av division är skillnaden mellan de två 

divisionssätten och att dessa bör hållas isär. För att ge eleverna klarhet i divisionsbegreppen och 

skillnaden dem emellan måste åskådningsmedel användas flitigt, speciellt när läraren upptäcker att 

någon av barnen har svårt beträffande begreppens innebörd. Fokus bör även ligga på 

uttryckssättet där det tydligt bör framgå vilken division som bör användas (Wigforss 1925, s. 32-

33).  
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Aritmetikundervisningens utformning  

Åskådning 

Wigforss har många tankar kring hur hans tänkta aritmetikinnehåll bör läras ut till barnen i skolan 

och det vi har kunnat urskilja inom detta i hans metodbok handlar i mångt mycket om att 

undervisningen måste vara utformad på ett åskådligt vis. Barn, i högre grad än vuxna är, enligt 

Wigforss, beroende av åskådningen som ger dem stora möjligheter att förstå och tillgodogöra sig 

matematiken. Med åskådning menar Wigforss att barnen inte bara ska se på, utan klart och 

konkret uppfatta och den bästa åskådliga uppfattningen får de när de själva får vara verksamma 

och utföra handlingar som exemplifierar räkneoperationer. Genom åskådningens väg  kan barnen 

nå en klar taluppfattning.  

Wigforss delar upp åskådningen i den yttre och den inre. I den yttre åskådningen kan barnen 

räkna föremål för att få ytterligare förståelse, vilket i sin tur är ett medel för att nå till den inre 

åskådningen, till ett åskådligt tänkande. Om den yttre åskådningen går till överdrift kan barnets 

inre åskådning försummas pågrund av att de inte får möjlighet att använda sin fantasi (Wigforss 

1925, s. 8).  

För att utforma undervisningen på ett åskådligt vis behövs enligt Wigforss särskilda 

åskådningsmedel, dels som läraren kan använda vid genomgångar och dels som barnen själva kan 

använda när de räknar. Som demonstrationsföremål för talområdet upp till tio menar han att 

träklossar av olika former lämpar sig. Dessa ska vara stora nog att alla i klassen ska kunna se dem. 

Wigforss menar även att barnen själva inom detta talområde kan använda sig av föremål som de 

lätt kan få tag på; så som stenar, kottar och givetvis fingrarna (Wigforss 1925, s. 8, 23). Som 

demonstrationsföremål för talområdet upp till 1000 rekommenderar Wigforss kuber med en 

kantlängd på ca två cm, där varje kub motsvarar ett ental, tio av dessa kuber sammansätts till en 

pelare vilket motsvarar ett tiotal, tio av dessa pelare sammansätts till en platta vilket motsvarar ett 

hundratal och slutligen tio av dessa plattor bildar en stor kub vilket motsvarar tusentalet. I 

materialet bör det även finnas tio redan hopsatta pelare samt skivor. För högre talsorter så som 

miljoner, miljarder, billioner är åskådningsmedel överflödigt. Wigforss menar att det räcker att 

barnen har en förståelse att 1000 tusental är en miljon och så vidare (Wigforss 1925, s. 22-23).  

 

Utformningen av aritmetikundervisningen 

För att lärogången i aritmetikundervisningen ska flyta smidigt menar Wigforss att övergångarna 

mellan olika moment ska vara uppbyggda så att man tar till vara på sina tidigare kunskaper. 

Läraren måste därför använda sig av en bestämd plan under terminen och ha en klar överblick av 

innehållet i lärogången. Wigforss betonar att ta det långsamt framåt i undervisningen för att 

undvika att barn ska få svårt för matematikämnet. Dessa svårigheter som kan uppstå beror ofta, 

enligt honom, på att vissa kursmoment  inte har blivit behandlade tillräckligt mycket.  Därför ska 

man inte heller följa en lärobok slaviskt eftersom vissa uppgifter måste behandlas mer och andra 

mindre och samtidigt måste uppgifterna ligga på en lagom nivå; för lätta problem ger inte 
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tillräcklig tankeövning och blir därför tråkiga och för svåra problem kan verka deprimerande och 

barnen tappar fortsatt lust (Wigforss 1925, s. 7-8, 13). 

I räknesättet addition menar Wigforss i sin metodbok att de grundläggande satserna bör 

härledas via uppräkning av enheterna. När 3 ska läggas till 5 kan barnen få använda sig av föremål 

vilka de delar upp i en hög av 3 och en av 5, därefter lägger man ihop högarna och räknar 

hopläggningen. Vidare bör barnen få lära sig att lägga till de 3 klossar till de redan givna högen 

med 5 klossar, alltså fortsätter barnet att räkna ett tal i taget: 6, 7, 8. Det går även att göra tvärtom 

alltså räkna från tre och upp till åtta, men läraren bör enligt Wigforss nämna att det är behagligare 

att göra på föregående sätt (Wigforss 1925, s.36). 

Fråndragningssatserna i subtraktion kan enligt metodboken härledas till de nyss genomgjorda 

tillägningssatserna inom additionen, där man istället för att räknar upp så räknar ner från ett givet 

tal. Men problem kan ske då barnen skall hålla för många siffror i tanken så som när 5 ska dras 

från 8. Barnen måste då räkna ner 7, 6, 5, 4, 3. Wigforss menar att detta räknesättet inte är så 

behagligt och anser att de vore trevligare för barnen att använda sammanläggningsövningar via 

uppdelning av respektive tal: 8=7+1, 8=6+2, 8=5+3, och så vidare. När barnen övats i detta, kan 

de även i tanken lösa en fråndragningsuppgift som 8-5, när den ena delen av 8 är 5, är den andra 

delen 3. Wigforss anser därför att de är lämpligast att behandla talet 1-10 i tur och ordning 

(Wigforss 1925, s. 37).  

Steg för steg går Wigforss även igenom olika sätt och i vilken ordning delarna inom  

räknesättet multiplikation ska läras ut i undervisningen. Först och främst vill han att förståelsen 

härledes genom additionstekniken. Det vill säga att 7×28 kan förklaras som 7 stycken av talet 28 

som adderas ihop. När barnen förvärvat denna kunskap kan läraren gå vidare och låta dem lösa 

uppgiften med hjälp av ren huvudräkning samt med skriftlig räkning. Talområdet bör därefter 

ökas kontinuerligt och ska upptäckas, förklarats och inövas som både huvudräkning och skriftlig 

räkning (Wigforss 1925, s.44-48). Vikt ligger i metodboken på att barnen ska pröva om 

uträkningen är riktigt utförd. Detta kan göras genom att kontrollera multiplikationen genom 

division (Wigforss 1925, s.51). 

När barnen introduceras inför divisionsräknandet ska det enligt Wigforss givetvis ske med 

hjälp av att utföra verkliga delningar. Med hjälp av stenar, stickor och liknade föremål får barnen 

pröva på att dela upp. Vidare ska de även försöka utföra dessa delningar utan föremål och istället 

använda sina kunskaper i multiplikationstabellen. Wigforss anser att det vore klokt att endast 

börja arbeta med en av de två divisionsarterna. Detta för att barnen inte ska bli förvirrade och 

blanda ihop de olika räknesätten. Han föreslår att man i undervisningen börjar med 

innehållsdivision och vidare arbetar med delningsdivision när barnen har blivit förtrogna med den 

förgående (Wigforss 1925, s.55). För att bäst pröva om beräkningen av divisionen är rätt utförd 

ska eleverna enligt Wigforss kontrollera svaret med hjälp av multiplikation (Wigforss 1925, s. 63). 

Det finns en metod som Wigforss i sin metodbok benämner som allra viktigast, vilken är att 

fånga barnens intresse. Den undervisning som inte lyckas med detta måste enligt honom anses 
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vara misslyckad. Dock sätter han inte upp några givna regler för hur läraren ska göra detta, utan 

Wigforss menar att det är upp till läraren kompetens, vilket sätt och form hen lägger fram 

uppgifter och läraren lyhördhet för barnens intresse (Wigforss 1925, s. 9 & 14).  

Symbolanvändning  

Wigforss understryker starkt i sin metodbok att man i den första räkneundervisningen bör vara 

försiktig i användandet av de vanliga siffrorna, då dessa inte bidrar till att ge barnen en klar 

taluppfattning. Han menar att ett för tidigt användande av siffror istället kan skada då 

uppmärksamheten läggs på tecknet istället för till saken det handlar om, i synnerhet då själva 

skrivandet av siffrorna är en uppmärksamhetskrävande uppgift för barnen. Innan siffrorna 

används bör barnen därför  ha övats i att skriva dem. Detta borde då ske under första terminen 

av första läsåret och siffrorna bör inte komma till användning förrän tidigast andra terminen 

under första läsåret. Dock så menar inte Wigforss att man ska glömma all talbeteckning under 

den första tiden i skolan, men han menar att det då istället bör vara en åskådlig beteckning. Till en 

början passar talbilder med lodräta streck istället för siffror, som rätt snart går vidare mot de 

romerska siffrorna. Dessa tecken ska då barnen få förklarade genom jämförelsen med handens 

fingrar. För att förståelsen ska fungera fullt ut skrivs inte fyra IV utan istället IIII, eller nio IX 

utan istället VIIII (Wigforss 1925, s. 26-27).  

Inom addition och subtraktion vill Wigforss att symbolerna + och - ska användas vid räkning. 

I multiplikation kan två tecken användas, · och ×. Wigforss menar att barnen ska känna till båda 

tecknen men att de bör vänja sig med att främst använda punkten, då × sedan inte kan användas i 

ekvationer utan att bli förväxlad med x-tecknet. I division bör olika tecken användas för de olika 

divisionssätten; i innehållsdivision används det vanliga divisionstecknet :, medan barnen i 

delningsdivision bör använda sig av bråktecknet ÷ (/) (Wigforss 1925, s. 31 ff.). 

6.1.2 Lgr62 

Innehåll 

Matematiska begrepp och förståelse  

Även i Lgr62 har vi kunnat urskilja temat matematiska begrepp och förståelse. I lgr62 handlar 

detta tema, sammaledes som i metodboken, främst om att barnen i skolan ska utveckla en 

förståelse för de fyra räknesätten; addition, subtraktion, multiplikation och division. Enligt Lgr62 

ska eleverna få möjligheten att handskas med kvantitativa begrepp och undervisningen har till 

uppgift att utveckla kunskaper och färdigheter inom aritmetikundervisningen. 

Lg62 menar på att eleverna i första klass ska få förståelse för grundlig addition och subtraktion 

inom ett antal talområden där mycket av fokus ligger på inlärandet av additions-, subtraktions- 

och likamedtecknet. Eleverna ska då även ta till sig och få förståelse för vardagliga matematiska 
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begrepp inom de båda räknesätten så som: öka, lägga till, lägga samman, ta bort, jämföra, dubbelt, 

hälften och så vidare. I slutet av första klass och främst i andra klass utökas undervisningens 

innehåll till att även förstå och ta till sig räknesätten multiplikation och division samt inlärandet av 

tillhörande tecken och specifika begrepp (Lgr 62 s. 166 & 174-175).   

I Lgr62 läggs stor vikt vid att inte bara förstå begrepp i sig utan även förståelsen av samband 

mellan begreppen. Det senare sågs också som grundläggande för elevernas lärande. Vårt belägg 

för detta att undervisningen enligt Lgr62 ska vara utformad så att innehållet fokuserar på 

sambanden mellan räknesätten. Att addition och subtraktion samt multiplikation och division är 

besläktade med varandra bör enligt Lgr62 vara en grundläggande del av innehållet. Även 

släktskapet mellan addition och multiplikation samt subtraktion och division bör påvisas (Lgr62, 

s. 170). 

Utförandet av räkneoperationer  

Ett av aritmetikundervisningens huvudsyfte enligt Lgr62 är att eleverna utvecklar en säkerhet och 

snabbhet i både huvudräkning och skriftlig räkning. Dock finns det en hierarki dem emellan då 

huvudräkningen först presenteras grundligt och sedan används i den vidare inlärningen av 

skriftlig räkning. Lgr62 menar dock på att det är viktigt att övningar med huvudräkning sker vid 

upprepade tillfällen under de tidiga åren, men bara under korta stunder (Lgr 62 s. 170-171). 

Grundläggande huvudräkningsövningar i så väl addition som i subtraktion inom talområdet 1-

10 menar Lgr62 är synnerligen viktiga. Vidare ska talområdet 1-100 behandlas i etapper med hjälp 

av elevernas tidigare kunskaper. När detta behärskas införs först skriftlig räkning där tal och 

tankegångar skrivs ner innan räkning med algoritmer inom additions och subtraktion införs. 

Talområden gällande räkneoperationer i alla fyra räknesätten utökas under tredje och fjärde 

skolåret till det till sist uppkommit till 1 000 000 (Lgr62, s. 174 ff.). Det menas på att det är viktigt 

att talområdet hela tiden utvidgas successivt (Lgr62, s. 174). 

Förberedande övningar  i huvudräkning inom multiplikation bör enligt Lgr62 ske i första klass 

och efter ett tags skolgång bör en liknande inlärningen som skett inom addition och subtraktion 

ske då skriftlig multiplikation introduceras. Inom division ska undervisningen, enligt Lgr62, vara 

utformad så att eleverna utför en stor mängd av liknade huvudräknings- och skriftliga uppgifter 

tills de inser att de arbetar med ett nytt räknesätt. När de nått en förtrogenhet med de olika 

divisionssituationer de möter, alltså när de vet att det är division de ska använda i en 

räkneoperation, kan sambandet mellan division och multiplikation sättas in. Från och med detta 

bör även divisionstabellerna tränas. Här menar Lgr62 att det är mycket viktigt att träningen med 

division går mycket långsamt framåt och i en jämn stegrande grad (Lgr62, s. 174 ff.).  

Kunskaper och inlärning  

Även i Lgr62 har man kunnat urskilja valet av kunskaper och vilken typ av inlärning 

aritmetikundervisningens innehåll bör bestå utav. Valet av uppgifter i aritmetikundervisningens 

innehåll bör enligt Lgr62 ta hänsyn till elevernas egna erfarenheter och intressen. När eleverna 
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möter uppgifter som allt för ofta sker utan introduktion leder det till meningslös mekanisering. 

Lgr62 menar på att matematikundervisningen i förstahand har i uppgift att lära eleverna att förstå 

sådan räkneuppgifter som de kommer att möta i vardagslivet. Det krävs att eleverna kan studera 

uppgiften och ta reda på vad som är bekant och vad som efterfrågas. På så sätt får de bättre 

förutsättningar att använda  sina färdigheter i skiftande praktiska situationer (Lgr 62 s. 171).  

Metod 

Uppvisning och förklaring av begrepp  

I Lgr62 kan man läsa om hur matematiska begrepp ska uppvisas och förklaras för att eleverna ska 

utveckla en förståelse för aritmetiken. Man kan i läroplanen ta del av metodiska tips på hur detta 

bör läras ut. Gällande begreppen addition och subtraktion ser uppvisningen ut på liknande sätt. 

Eleverna bör presenteras för begreppen och med hjälp av konkreta uppgifter lära sig behandla 

kunskaper så som öka, lägga till, lägga samman, ta bort och minska. Inlärningen sker även på 

liknande sätt inom räknesätten multiplikation och division. Inom multiplikation härleds 

begreppen till addition för att ge eleverna en förståelse för vad räknesätten innebär medan man i 

division bör introducera och fokusera på begreppet hälften av samt förståelsen för begreppen 

udda och jämna tal. Inlärningen i alla fyra räknesätten ska ske i först talområde 1-10 och sedan 

ökas talområdet i och med elevernas förståelse (Lgr62, s. 174 ff.).  

Presentationen av nya begrepp bör enligt Lgr62 ske genom en gemensam diskussion i klassen 

istället för en ensidig presentation från läraren. Efter presentationen bör en gemensam 

undervisning fortgå under den tid som krävs för att eleverna ska tillägna sig stoffet. Det bör 

sedan även ges tillräcklig tid för eleverna att självständigt arbeta med och ta till sig de givna 

begreppen (Lgr62, s. 172).  

Aritmetikundervisningens utformning  

Åskådning 

I Lgr62 kan man läsa att för att ha en så bra aritmetikundervisning som möjligt behövs det utöver 

läroboken material av skiftande slag för att eleverna på bästa sätt ska ta till sig innehållet i 

aritmetikundervisningen; begreppet som används för detta är åskådlighet. För att genomföra 

detta behöver läraren demonstrationsmaterial och eleverna ska ha även ha tillgång till 

övningsmaterial. Flanelltavlan med dess tillbehör är enligt Lgr62 ett bra material för att 

åskådligöra räknesituationer samt underlätta undervisningen om talsorter (Lgr 62 s. 178). 

Lgr62 menar på att eleverna genom konkret material ska erhålla föreställningar om betydelsen 

av mängd och antal i den förberedande matematikundervisningen. Taluppfattningen byggs upp 

systematiskt och kräver stor mängd övning; eleverna måste få en klar uppfattning mellan de hela 

talen och antal föremål. De ska därför få möjlighet att öva talens storleksförhållanden samt 

uppfatta talens sammansättning. Varje klassrum inom lågstadieklasserna bör därför, i enlighet 

med Lgr62, vara utrustad med material som synliggör matematiken så som våg, linjaler och 
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myntsatser. Även något lätthanterligt räknematerial som kan användas vid den inledande 

behandlingen av nya kursavsnitt ska förekomma, som till exempel räknelappar, klossar, kulor och 

knappar (Lgr 62 s. 179).  

 

Utformningen av aritmetikundervisningen 

Lgr62 menar att undervisningen i de lägre årskurserna i skolan bör undvika tidskrävande 

räkneoperationer och istället fokusera på enkla sifferexempel. För att öva den mekaniska 

räknefärdigheten bör dessa uppgifter återkomma frekvent under hela skolgången Enligt Lgr62 

bör läraren även vid varje lektionstillfälle gör klart vad han vill att eleverna ska lära sig. Vikt ligger 

i att stoffet som ska läras ut är litet och att tillräkligt med tid anslås för varje moment (Lgr62 s. 

171 ff.). 

Svårighetsgraden i uppgifterna bör enligt Lgr62 vara väl avsedd efter elevernas förutsättningar. 

För svåra uppgifter bör ej förekomma eftersom ett misslyckande i matematik kan bidra till olust 

och brist på självförtroende, vilket i sin tur kan hämma prestationsförmågan (Lgr62 s. 171). 

Uppgifternas svårighetsgrad ska istället stegras långsamt och samtidigt ska momenten återkomma 

flera gånger under skolgången. Läroböcker ska noga granskas under så kallade ämneskonferenser. 

Metoder och förklaringar ska anpassar för eleverna efter deras utvecklingsståndpunkt. 

Undervisning bör se efter varje individs behov och med hjälp av uppdelning av högstadiet i en 

allmän och en särskild kurs kan man bemöta elevernas olika behov. Samverkan med andra ämnen 

bör även vara en del med matematikundervisningen, många av de övriga ämnena innehåller 

begrepp och moment som hör till matematiken  (Lgr62 s. 171-172). 

Enligt Lgr62 ska behandlingen av talområdet 1-100 med tiotalsövergångar förberedas med 

hjälp av elevernas  tidigare kunskaper. När räkning med algoritmer sedan införs inom additions 

och subtraktion är det lämpligast att använda ett växlingsmaterial och skapa en grundlig 

förtrogenhet hos eleverna. Vid subtraktionsräkning kan läraren låta eleverna använda sig av en 

grupp föremål. I Lgr62 ges exemplet: i en grupp finns fem klossar, därefter tas klossarna bort en i 

taget och samtidigt räknar man nedåt. Efter denna övning med konkreta material kan eleverna ta 

till sig den matematisk skriften. I undervisningen bör även sambandet med addition och 

subtraktion påvisas, vad ska läggas till eller tas bort för att få den givna siffran. Detta ska ske med 

hjälp av konkret material eller av signaler av olika slag så som knackningar och viftningar (Lgr62, 

s. 174 ff.).  

Multiplikation ska, enligt Lgr62, i tidiga skolår härledas med hjälp av addition. Detta kan 

exempelvis ske med exemplet 2×14 = 14+14 = 28. Multiplikation bör introduceras och användas 

som upprepad addition där det illustreras med hjälp av olika material tills det i årskurs 2 går 

vidare mot ett enskilt räknesätt. Det är då lämpligt att läraren presenterar eleverna för en lämplig 

räkneuppställning (Lgr62, s. 174 ff.).  Samtidigt inlärs den kommutativa lagen, det vill säga  att 

a×b = b×a. Lgr62 menar på att uppgifter med tvåsiffriga tal efter dessa övningar kan förekomma 

och då är det lämpligt att räkneuppställningar inlärs (Lgr62, s. 175).  
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Division med mycket fokus på uppdelning av saker omkring eleverna ska enligt Lgr62 övas 

både muntligt och med konkret material, eleverna kan då själva upptäcka att de inte går att dela 

udda tal i lika stora delar. Fortsatt under skolgången ska eleverna enligt Lgr62 alltid dividera med 

konkret material. De ska exempelvis dela in tolv knappar i tre lika stora högar eller ta reda på hur 

många gånger tre knappar går på tolv knappar. När de nått en förtrogenhet med de olika 

divisionssituationer de möter, alltså när de vet att det är division de ska använda i en 

räkneoperation, kan sambandet mellan division och multiplikation sättas in. Lgr62 vill från och 

med detta att divisionstabellerna tränas, främst med divisorn från två till fem, samt att sambandet 

mellan division och multiplikation övas systematiskt. Till en början bör eleverna öva på uppgifter 

där varje deldivision går jämt ut, exempelvis 63 delat med 3 blir 21. Sedan bör de vidare arbeta 

med uppgifter med delrester, exempelvis 372 delat med 3 som blir 124 (Lgr62, s. 176). 

Symbolanvändning  

I Lgr62 kan man läsa att eleverna i årskurs 1 ska börja med att beteckna ensiffriga tal med siffror 

och att denna kunskap senare under året ska utvidgas till talområde 10-100. Även symbolerna 

som främst tillhör räknesätten addition och subtraktion ska introduceras och inläras av eleverna; 

med detta menas tecknen +, – och =. I årskurs 2 ska beteckningen av talen utvidgas till talområde 

1-1000 och när detta sker menar Lgr62 att även talläsning och talskrivning bör övas. Även 

multiplikationstecknet (·) och divisionstecknet (:) ska inläras av eleverna. I årskurs 3 vill Lgr62 att 

eleverna lära sig att klara av att beteckna alla hela tal upp till 10 000 vilket sedan i årskurs fyra ska 

utvecklas till alla hela tal upp till 1 000 000 (Lgr62, s. 166-167). 

6.1.3 En jämförelse 

I både metodboken Den grundläggande matematikundervisningen och  Lgr62 ligger fokuset gällande 

innehållet i aritmetikundervisningen på matematiska begrepp, inlärning och utförandet av 

räkneoperationer. De matematiska begrepp och förståelse som gått att urskilja i innehållet i Lgr62 

gäller främst de fyra räknesätten där addition och subtraktion bör bli presenterade i första klass 

och multiplikation samt division bör presenteras senare under första läsåret eller till och med i 

början av andra läsåret. Vikten i undervisningen bör här enligt Lgr62 ligga på räknesättens 

betydelse och även på tillhörande teckens innebörd. Detta liknar det som tas upp om 

matematiska begrepp i Wigforss metodbok: han vill att räknesätten presenteras och stor vikt 

ligger vid deras betydelse och tillhörande tecken. Wigforss vill även han att undervisningen startar 

upp med addition och subtraktion innan den går vidare mot multiplikation och division. Det 

finns dock en stor skillnad mellan texterna här då division i metodboken delas upp i två skilda 

räknesätt; innehålls- och delningsdivision, vilka Lgr62 inte berör över huvud taget. Wigforss 

trycker mycket på att det istället för fyra räknesätt finns fem, och att skillnaden mellan de olika 

divisionerna är viktig att vara medveten om.   



34 

 

Lgr62 pekar i övrigt mycket på vikten av begrepp så som till exempel öka, lägg till, ta bort i 

aritmetikundervisningens innehåll. Detta liknar Wigforss tyngdpunkt på begreppen ökning och 

tilläggning samt hur han menar att dessa skiljer sig från begreppet sammanläggning. Begreppen 

återkommer ett flertag gånger i de båda böckerna och både Lgr62 och Wigforss menar att de kan 

vara lätta att lära in men att inlärningen och förståelsen ökar i och med användandet av 

åskådliggörande medel.  

En annan viktig del som framkommer i de båda böckerna handlar i stort om vilken typ av 

inlärning som förekommer och utformningen av aritmetikundervisningen. Wigforss är i sin 

metodbok väldigt noga med att uttrycka att barnen i skolan ska utveckla en förståelse för den 

djupare tekniken innan de lär sig det mekaniska förfaringssättet. Han anser  vidare att innehållet i 

undervisningen ska ta till vara på det eleverna lärt sig tidigare och att undervisningen hela tiden 

bör ligga på en lagom nivå. I Lgr62 uttrycks det att aritmetikundervisningen har som huvudsaklig 

uppgift att lära eleverna kunskaper de är i behov av i verkliga livet. För att klara av detta krävs det 

att eleverna kan studera uppgifter och använda sina tidigare kunskaper för att sedan kunna lösa 

den givna uppgiften. Lgr62 vill genom detta att undervisningen ska ta till vara på elevernas 

tidigare kunskaper och att uppgifterna ska alltid ligga på en lagom nivå som långsamt stegras för 

bästa utveckling hos eleverna. Det finns här likheter mellan de både böckerna då de båda tydligt 

uttrycker vikten av att ta till vara på tidigare kunskaper när man går vidare i undervisningen. Detta 

för att skapa en bra grundförståelse och kunskapsnivå. Dock så skiljer sig bilden av mekaniskt 

räknande i Lgr62 något från det man kan läsa om i metodboken; i styrdokumentet menar man att 

undervisningen i de lägre årskurserna ska undvika krävande räkneoperationer och istället fokusera 

på ren sifferexempel. Detta för att den mekaniska färdigheten ska övas grundligt innan den 

djupare förståelsen inövas. Den mekaniska räkningen ska sedan förekomma frekvent under hela 

skolgången. Lgr62 talar dock om vikten av introduktioner i undervisningen, utan dessa skapas det 

istället en menlös mekanisering.  

Upplägget kring användandet av räkneoperationer i Wigforss metodbok är väldigt hierarkiskt 

uppbyggd och ser ut så att barnen i skolan börjar med huvudräkning där tiotalsområdena ökar i 

och med förståelsen innan den skriftiga räkningen sedan påbörjas i årskurs 2. Det är då även 

viktigt att släktskapet mellan de olika räknesätten påvisas. Wigforss menar även på multiplikation 

alltid ska introduceras som en variant av addition då dessa speciellt är väldigt nära besläktade med 

varandra. Likaså i Lgr62 kan man ana en viss hierarki då aritmetikundervisningen även där börjar 

med huvudräkning innan den skriftliga räkningen introduceras och används av eleverna. Dock så 

poängteras det att huvudräkning ska övas vid upprepade tillfällen under hela skolgången. En 

annan likhet finns här med Wigforss då även vikten av att eleverna ska förstå att räknesätten är 

besläktade med varandra påvisas och att multiplikation vid introduktionen i första klass ska läras 

in som upprepad addition för att ge extra förståelse.  

I både metodboken och Lgr62 ligger mycket fokus på begreppet åskådlighet och hjälpmedel 

som kan underlätta detta lärande i aritmetikundervisningen. Wigforss menar i sin metodbok att 
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barnen i skolan själva ska vara delaktiga i genomgångar och att de med hjälp av åskådningsmedel 

ska nå den inre åskådningen, det vill säga att de ska få en djupare förståelse i det valda området 

inom aritmetiken. Detta går att jämför med det Lgr62 tar upp angående åskådning: eleverna ska 

genom konkret material erhålla grundläggande kunskaper i den förberedande 

aritmetikundervisningen. Med hjälpmedel och en stor del övning byggs en vidare och djupare 

kunskap upp.   

Användandet av symboler inom räknesätten ser likadan ut i båda böckerna, med undantag 

från att Wigforss har alternativa symboler för de två olika divisionsarterna. Det finns dock vissa 

skillnader gällnade synen på talbeteckningen mellan metodboken och Lgr62. Wigforss är gällande  

den metodiska delen inom aritmetik mycket noggrann med att påpeka att man i den tidiga 

undervisningen bör undvika användandet av de vanliga siffrorna, då dessa kräver stor 

ansträngning men inte ger någon djupare taluppfattning. Istället bör någon slags åskådlig 

beteckning användas. I Lgr62 nämns inget sådant utan där menar man kort att eleverna i årskurs 

1 ska börja men beteckningen av ensiffriga tal och att talbeteckningen ökar i och med elevernas 

förståelse och kännedom.  

6.2 En hermenuetisk analys  

I detta avsnitt presenterar vi först en sammanfattning av innehållet och metodiken i de fem 

läroböcker som vi har analyserat. Sedan förkommer en analys som utgår från och utvecklar de 

teman som vi har kunnat urskilja i analysen av Wigforss metodbok. 

6.2.1 Sammanfattning av läroböckerna 

Räknelära 1b (1954) och Räknelära 2a (1952) ingår i samma serie av läroböcker och har därför 

samma upplägg i sitt innehåll och metodik. Den första av dem två ska börja användas andra 

terminen i årskurs 1  och fortgå fram till sommarlovet, och den andra ska brukas under första 

terminen i årskurs 2, det vill säga fram till jullovet. Detta är något som även återspeglas i deras 

innehåll; uppgifterna i början av Räknelära 1b innehåller tomtar och juleljus och uppgifterna i 

slutet innehåller både matematikuppgifter som kan göras ute med bollar och liknande samt 

uppgifter med blommor. Likadant ser det ut i Räknelära 2a då den sista uppgiften avslutas med en 

koppling till elevernas verklighet, i detta fall jullovet. 

Räknesätten som förekommer i läroboken Räknelära 1b är det allra lättaste inom addition och 

subtraktion, men de benämns inte på detta sätt i räkneuppgifterna utan skrivs istället räkna framåt 

eller räkna bakåt. Likaså åskådliga uppgifter innehållande växling av ettöringar och tioöringar 

förekommer. Eleverna får då hjälp med förståelsen av en bild i boken där de får se 

sammanhanget att 1 krona är lika mycket som tio stycken 10-öringar. Talområdet som berörs i 

boken är 1-100, vilket  författarna, och därmed Wigforss, menar är relativt nytt för 

undervisningen i årskurs 1. Författarna påpekar även i förordet att övergångarna mellan tiotalen 
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endast ska utföras med hjälp av åskådningsmedel (Wigforss, Roman och Nordefelt 1954, 

Räknelära 1a).  

Även i läroboken Räknelära 2a är talområdet som berörs 1-100 och räknesätten som 

förekommer är likväl addition och subtraktion. Det som i stort behandlas inom dessa områden är 

tiotalsområden och övergången från ett tiotal till nästa. Detta görs genom en blandning av rena 

räkneuppgifter och åskådliggörande uppgifter där eleverna antingen ska rita eller använda sig av 

riktiga pengar och andra ting. Eleverna får i många uppgifter inom både addition och subtraktion 

övas i förståelsen och innebörden av talet 10. Detta görs först genom någon typ av åskådning, så 

som bilder av mynt eller en ask innehållande tio stycken kritor, innan eleverna får ge sig på de 

rena räkneuppgifterna. Det förekommer även rena räkneuppgifter inom både additions- och 

subtraktionsdelen där eleverna antingen ska lägga samman eller dra ifrån flera tal i rad. Dessa 

övningar sker utan några bilder som visualiserande stöd. Dock används bilder flitigt i andra 

liknande uppgifter som kommer tidigare i boken och eleverna ska då rita av pengarna eller de ting 

som förekommer för att lättare kunna se svaret när de till exempel lägger till eller stryker något i 

uppgiften. Eleverna får även i bokens innehåll övas mycket i att lösa uppgifter som de lätt kan 

relatera till sin vardag och de introduceras även i att lära sig läsa själva frågan, skriva uträkningen 

och till sist skriva ett svar med text. 

Uppgifterna främst i Räknelära 1b håller hela tiden samma mönster; börjar med uppgifter 

kopplade till något visualiserande så som ljus, ören, kritor och så vidare som ger eleverna en 

djupare förståelse. Sedan kommer så kallade "skriv"-uppgifter där eleverna stöter på rena 

räkneuppgifter i tabeller med tal utan något visualiserande som hjälpmedel. Dessa tabeller 

innehåller antingen additions- eller subtraktionsuppgifter, men det förekommer även så kallade 

"+ Se opp! -"-uppgifter med tabeller där räknesätten blandas. De åtta-nio första tabellerna 

innehåller vanliga räknetal och den sista uppgiften är att eleverna ska hitta på egna liknande 

tabeller. I slutet av boken förekommer även tabeller som är uppbyggda så att samma siffertal 

läggs till eller tas bort från tal som slutar på samma ental, till exempel 3+6, 13+6, 23+6 och så 

vidare. Detta står kommenterat i läroboken som rena huvudräkningsuppgifter, så kallade 

serieuppgifter, och finns för att skapa ett automatiskt tänkande hos eleverna. Även Räknelära 2a  

har ett liknande innehållsupplägg, dock har mycket av de åskådliggörande uppgifterna byts ut mot 

mer rena siffertal. På sista sidan i båda läroböckerna förekommer tabeller med rena räknetal som 

eleverna under hela terminen ska öva på. Dessa är uppbyggda så att eleverna ska se olika 

sammanhang och utveckla ett automatiserat tänkande. 

Räknelära: Klass 3 (1953) och Räknelära: Klass 4 (1954) ingår även dem två i samma serie av 

läroböcker. Precis som föregående läroboksserie påminner dessa två böcker mycket om varandra 

gällande upplägget. I läroboken Räknelära: Klass 3  behandlas talområde 100-1000 grundligt, detta 

utrycker författarna i förordet är viktigt speciellt för att många av eleverna kan ha olika 

förkunskaper gällande talområdet över 100 sedan tidigare. Senare i boken förekommer även 

uppgifter som sträcker sig upp till 10 000. I denna bok förekommer de fem räknesätten: addition, 
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subtraktion, multiplikation, innehållsdivision och delningsdivision. De benämns inte alltid på 

dessa sätt utan även som sammanläggning, fråndragning, "gånger-räkning" och lika-delning. Det 

är inom räknesätten mycket fokus på huvudräkning där många räknespel och räkneövningar 

hjälper eleverna att öva upp denna färdighet och få djupare förståelse.  

I Räknelära: Klass 4 är talområdet utvidgat enda upp till miljontal och räknesätten som 

förekommer är addition, subtraktion, multiplikation samt division. Skillnaden från Räknelära: Klass 

3 är att innehållsdivision och delningsdivision nu är hopförda till ett gemensamt kapitel som 

endast benämns som division. Texten som är riktad mot eleverna i denna del av läroboken 

uttrycker det så att eftersom svaren alltid blir lika kan man räkna ut de olika divisionerna på ett 

och samma sätt. Uträkningen som då sker liknar mest innehållsdivisionen till grunden. Eleverna 

blir även instruerade att kontrollera att det räknat rätt med hjälp av multiplikation.  

Båda läroböckerna inleds med ett repetitionskapitel där kunskaper eleverna ska ha tagit till sig 

tidigare år återigen inövas för att de ska känna sig helst säkra på sina erfarenheter. I Räknelära: 

Klass 3 får eleverna i början av läroboken repetera de räknetecken som tillhör var av en av 

räknesätten. Räkneuppgifterna blandas här mellan vanliga sifferuträkningar och olika 

textuppgifter där eleverna själva måste välja ut vilket räknesätt och tillhörande tecken som ska 

användas. I Räknelära: Klass 4 handlar  repetitionskapitlet om räknesätten addition, subtraktion, 

multiplikation samt division. Eleverna får hjälp med att komma ihåg räknesättens namn, vad de 

olika talen och svaren inom varje räknesätt kallas och hur man bör ställa upp talen när man ska 

använda sig av en algoritm. De får efter varje presenterat räknesätt utföra uträkningar i rena 

räkneuppgifter samt textuppgifter. Till sist efter att alla räknesätten inövats, får eleverna göra 

textuppgifter där de själva ska välja vilket räknesätt som passar bäst. 

När var och ett av räknesätten presenteras i Räknelära: Klass 3 sker först och främst en 

presentation av just det räknesättets specifika begrepp och innehåll. Sedan varvas 

huvudräkningsuppgifter med algoritmer samt rena siffertal med texttal som kräver att eleverna 

både visar hur de tänkt och skriver ett skriftligt svar. . I alla textuppgifter i läroboken blir eleverna 

instruerade att de ska  teckna av talen, ställa upp till uträkning (algoritm), räkna och till sist skriva 

ner ett svar. När det gäller rena sifferuppgifter behöver eleverna inte skriva något mer än svaret i 

sina räkneböcker. Algoritmerna som ska användas introduceras grundligt i exempel innan 

eleverna själva ska använda sig utav det. Multiplikation inleds som upprepad addition för eleverna 

innan de ska börja automatisera "gånger-tabellerna" och använda sig av denna kunskap istället. 

Ett liknande inledning av räknesättet  innehållsdivisionen sker, då eleverna i läroboken först ska 

använda sig av fråndragning (subtraktion) innan de förstår att det är ett helt nytt räknesätt. I 

läroboken ges inom alla räknesätten tipset att man kan använda sig av andra räknesätt för att 

kontrollera att man fått ett korrekt svar.  

Upplägget av uppgifter ser ut på ett liknande sätt i Räknelära: Klass 4, där huvudräkning varvas 

med algoritmer samt rena siffertal med textuppgifter. Ett flertal av kapitlen i läroboken blandar 

även alla fyra räknesätten. Vissa handlar om problemlösning eller mekanisk lösning men 
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mestadels är det huvudräkning som behandlas. Det förekommer inom huvudräkningen en del 

övningar där eleverna tränas i att lära sig tabeller så snabbt som möjligt. Övningarna består då 

oftast av grupparbeten där eleverna, genom lek som går på tid, ska svara på additions, 

subtraktions och multiplikationstal. Andra består av textuppgifter där eleverna ska välja ut vilket 

räknesätt som passar bäst för uppgiften eller använda sig av flera räknesätt i samma uträkning. 

Det förekommer i slutet av boken även en del kapitel med specifika teman där alla räknesätt kan 

komma till användning. Dessa innehåller uppgifter som eleverna kan koppla till sin vardag och 

senare arbetsliv samt övningar där de reflekterar över vad som är rimligt respektive orimligt och 

vad man behöver veta för att lösa en uppgift. 

Det förekommer inte så många bilder i de båda läroböckerna som kan hjälpa eleverna att 

åskådliggöra uppgifternas innebörd, dock förekommer det en del protokoll och många rutor där 

algoritmerna eleverna ska använda sig av visas upp. I slutet av båda läroböckerna har författarna 

även utformat ett antal "överkurs- och fyllnadsuppgifter" för de elever som blir färdiga med ett 

område snabbare än sina klasskamrater.  

Den sista läroboken, Räknelära för barndomskolor: Fjärde årskursen (1929) är den lärobok som 

skiljer sig från resterande i vår studie. Den är tillskillnad från dem andra inte tryckt på 1950-talet 

utan redan år 1929. Talområdet är precis som i Räknelära: Klass 4 utvidgad till en miljon men 

skillnad finns dock då division här fortfarande delas upp i två delar och de räknesätt som 

förekommer är: addition, subtraktion, multiplikation, innehållsdivision och delningsdivision. 

Räknesätten presenteras just i denna ordning i läroboken, där även det specifika räknesättets egna 

begrepp uppvisas och mellan varje del förekommer blandade övningar där de räknesätt som 

innan förekommit i boken repeteras tillsammans. I dessa delar har uppgifterna ofta en 

vardagsanknytning och innehåller kunskaper som är nödvändiga senare i livet för eleverna. Det 

förekommer även ekvationer innehållande flera av räknesätten. Det figurerar inga bilder som ger 

stöd till uppgifterna, dock finns det olika tabeller och prislistor eleverna behöver kunna läsa av 

för. Andra viktiga delar som förkommer i läroboken är att i multiplikationskapitlet ligger en viktig 

del av fokuset på talens plats och innebörd i multiplikationstal, som till exempel 326×7 jämfört 

med 7×326. Även delningsdivisionskapitlet har en viktig del i då det inleds med en 

exempeluppgift där eleverna presenteras för skillnaden gällande svaret för innehålls- och 

delningsdivision, där författarna är tydliga med att klargöra att innehållsdivisionen svarar på 

frågan: Hur många? och delningsdivisionen på frågan: Hur långa? 

Kapitlen i läroboken börjar ofta med uppgifter där till exempel kronor gestaltas som 

åskådliggörande hjälpmedel och övergår sedan till en blandning av huvudräkningsuppgifter och 

algoritmer. Dessa behandlas sedan blandat med både textuppgifter och rena räkneuppgifter.  

Även övningar där eleverna ska beteckna skrivna tal inom talområdet med siffror och vise versa 

skriva siffertal med bokstäver förekommer ett flertal gånger.   

Det finns ett antal delar i läroboken som inte inriktar sig på något specifikt räknesätt utan 

istället går att koppla till elevernas vardag eller innehåller situationer de lätt kan sätta sig in. Stor 
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möjlighet finns att eleverna någon gång kommer stöta på liknande problem i sitt liv, både på 

arbeten och i privatliv, och uppgifterna är därför nödvändiga att ha en förståelse för. I dessa delar 

får eleverna även repetera tidigare kunskaper de bör ha fått i läroboken och de får bland annat 

förklara hur en uppgift är uppbyggd och hitta på egna historier till färdiga räknetal. 

6.2.2 Analys 

Innehåll 

Matematiska begrepp och förståelse   

Wigforss menar  i sin metodbok att barnen under första året i skolan ska komma i kontakt med 

räknesätten addition och subtraktion samt övningar inom dessa som behandlar tilläggning och 

fråndragning samt begreppet sammanläggning. Detta utvecklas sedan till andra klass eller 

eventuellt i slutet av första läsåret, då eleverna enligt Wigforss även bör bli presenterade för 

räknesätten multiplikation och division med tillhörande övningar. Detta återspeglar sig även i 

hans läroböcker då räknesätten utökas i och med årskurserna  läroböckerna är riktade mot. 

Räknelära 1b och Räknelära 2a  figurerar de allra mest grundläggande inom räknesätten  addition 

och subtraktion. Läroböckerna är utformade  så att de hjälper till att bygga upp en bra grund för 

dessa två räknesätt. I Räknelära: Klass 3, Räknelära: Klass 4 och Räknelära för barndomskolor: Fjärde 

årskursen utökas innehållet till att även ta med räknesätten multiplikation, innehållsdivision och 

delningsdivision.  

Wigforss är i sin metodbok  mycket benägen att vid inlärandet av division skilja på de två 

tankegångar som går att finna. Han menar att de två tankegångar är så pass olika att de borde 

uppfattas som två skilda räknesätt: innehållsdivision och delningsdivision. Dock uppstår här 

skillnader gällande läroböckerna riktade mot årskurs 4, vilket visar på att Wigforss utvecklat ett 

annat tänkt från 1920-talet fram till 1950-talet. Läroboken för årskurs 3 skiljer på divisionsarterna 

vilket senare ändras i läroboken för årskurs 4 från samma läroboksserie och produceringstid, då 

räknesätten istället sätts ihop till ett och samma. I läroboken från 1929 som också riktar sig mot 

årskurs fyra görs inte denna sammansättning utan istället sker en jämförelse där författarna vill 

visa på skillnaderna mellan divisionsarterna. 

Wigforss menar i metodboken att i inlärningen av multiplikation så ska det nära sambandet 

med addition synliggöras. Likaså ska även likheter mellan de andra räknesätten påvisas. Wigforss 

förståelse av detta tycks ha varit att eleverna ska se sammanhang mellan räknesätten och använda 

sig av tidigare erfarenheter. Denna tolkning stöds i  läroböckerna som är riktade mot årskurs 3-4 

då eleverna påminns av författarna att de ska använda sig av andra räknesätt för att kontrollera att 

svaren är korrekta. Detta gäller främst multiplikationsdelarna i Räknelära: Klass 3 och Räknelära för 

barndomskolor: Fjärde årskursen, då multiplikation presenteras och inleds som upprepad addition. 
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Samma sak sker gällande innehållsdivision i läroboken för årskurs 3 då eleverna först ska använda 

sig av fråndragning innan de presenteras ordentligt för det nya räknesättet.   

Utförandet av räkneoperationer  

Wigforss har som åsikt i metodboken att undervisningen ska börja med huvudräkning innan den 

går in på den skriftliga räkningen och olika algoritmer. Vad han egentligen menar med detta är 

troligtvis att grundläggande huvudräkning behövs för att utveckla en djupare förståelse för den 

skriftliga räkningen. Denna tolkning stöds i att Wigforss i de allra tidigaste läroböckerna, först 

introducerar eleverna till huvudräkning i rena sifferuppgifter innan de får ge sig på 

textuppgifterna som ofta kräver någon slags algoritm. I de senare läroböckerna blandas hela tiden 

huvudräkning med skriftlig räkning, dock så kommer alltid delarna med huvudräkning innan 

algoritmerna när ett nytt område presenteras. 

Kunskaper och inlärning 

Möjligheten för eleverna att lära sig förstå tekniken för att utföra en räkneoperation innan de lär 

sig ett mekaniskt förfaringsätt är något som Wigforss i sin metodbok markerar som viktigt. Han 

menar att barnen genom en förståelse för tankegångarna bakom tekniken kommer utveckla en 

mekanisk säkerhet. Återigen är detta något som återkommer även i hans läroböcker. Wigforss 

tanke av att förståelsen ska komma innan det mekaniska räknandet tycks ha varit att barnen i 

läroböckerna först ska komma i kontakt med uppgifter där varje räknesätt först presenterat 

grundligt innan tabeller förekommer. Detta stödjer jag i att uppgifterna i början av läroböckerna 

ofta presenterar olika tänk och algoritmer som sedan prövas, ofta med hjälp av föremål och 

pengar. Sedan får eleverna göra många förklarande textuppgifter innan de till sist får ta sig an 

tabeller med rena siffertal. Läroböckerna för årskurs 1-3 innehåller även ett flertal tabeller i slutet 

som eleverna ska nöta tills de kan dem utantill.  

Metod 

Uppvisning och förklaring av begrepp  

Enligt Wigforss metodbok bör de fyra räknesätten introduceras och repeteras så att barnen 

utvecklar en säkerhet där inga gissningar förekommer i uppgiftslösandet. Detta bör förhindras 

genom att barnen bland annat övas i att själva redogöra sina tankegångar. I läroböckerna för 

årskurs 1 och 2 övas räknesätten addition och subtraktion, dock introduceras inte något av 

räknesätten med tillhörande specifika begrepp. I senare läroböcker presenteras räknesätten som 

ska användas, om de inte förekommit förut presenteras de annars sker en repetition. Dock vill 

Wigforss vara noga med att eleverna hela tiden ska utveckla en djupare förståelse för räknesätten. 

Denna utläggning stödjer jag bland annat i att Räknelära: Klass 3 och Räknelära: Klass 4 inleds med 

repetitionskapitel där författarna formulerat övningar där räknesätten dessa delar förklaras extra 

noga. Dock är Räknelära för barndomskolor: Fjärde årskursen inte lika genomgående på detta område. 
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Gällande att eleverna ska nå en säkerhet för räknesätten genom att redogöra sina förklaringar så 

visar observationen av läroböckerna att detta återspeglar sig i åtminstone tre av fem av dem, då 

det där finns uppgifter som är utformade på ett sätt så att eleverna ska undvika att bara skriva ner 

ett svar utan att det krävs något tankearbete bakom. I  Räknelära 2a, Räknelära: Klass 3, och 

Räknelära: Klass 4 ska de även  i en del uppgifter visa hur de har räknat ut svaren innan de ska 

skriva ner ett skriftligt svar.  

Aritmetikundervisningens utformning  

Wigforss talar i sin metodbok mycket om åskådning och åskådliggörande medel som ska 

underlätta aritmetikundervisningen för eleverna. Detta är något som i analysen av läroböckerna 

går att se återkommer och formar innehållet. Denna tolkning stödjer jag på att läroböckerna för 

årskurs 1 och 2 har många bilder hämtade från elevernas närhet som åskådliggörande stöd. Det 

visar att författarna tycker att detta är av stor vikt och ett stort antal uppgifter är även utformade 

så att eleverna ska använda sig av något slags föremål, så som objekt omkring dem och pengar, 

för att utföra uppgiften och därigenom troligtvis utveckla en djupare förståelse. Ju högre 

årskurser läroböckerna är riktade mot ju färre sådana övningar förekommer. Dock finns hela 

tiden verklighetskopplingen där då en del textuppgifter är kopplade till olika områden i 

vardagslivet. Det är då inte bara siffror eleverna ska använda sig av utan uppgifterna behandlar 

ofta pengar och olika ting. 

Symbolanvändning  

I metodboken talar Wigforss om att man i den tidiga matematikundervisningen bör undvika 

siffror och istället använda en åskådlig beteckning. Barnen bör vid sidan av räkning övas i att 

utforma siffrorna. I en lärobok kan detta vara svårt att genomdriva helt och siffrorna används 

även i alla fem böckerna. Dock är en del av uppgifterna i läroboken för årskurs 1 uppbyggda så 

att siffror ett fåtal gånger i så kallad "ritövningar" blivit utbytta mot olika saker, som blommor 

och liknande, som eleverna ska räkna eller rita upp. Detta kan mycket väl tyda på att Wigforss 

trots allt har haft en baktanke med att inte vilja lägga för mycket fokus på siffrorna och dess 

utformning. Det förekommer emellertid inga uppgifter i läroboken där eleverna övas i att 

utforma siffrorna. 

Wigforss talar inte så mycket om vilka symboler han vill ska användas i sin metodbok, utan 

nämner endast dessa kort. Min tolkning av detta är dessa givetvis ska presenteras men att det 

sedan inte ska läggas så mycket mer tid på förklaringar. Det bekräftas även genom läroböckerna 

då vilka symboler som är specifika för just ett räknesätt inte är något som författarna lagt mycket 

fokus på. I böckerna för årskurs 1 och 2 samt Räknelära för barndomskolor: Fjärde årskursen 

förekommer ingen introduktion, men i Räknelära: Klass 3 och Räknelära: Klass 4 så presenteras 

vilka symboler som tillhör vilket räknesätt i de inledande repetitionskapitlen.  
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7. Avslutande diskussion 

7.1 Slutsatser 

I följande diskussion kommer resultat för våra två studier och våra analytiska verktyg föras 

samman till en gemensam helhet. Syftet med uppsatsen var att studera om det som stod i Lgr62 

gällande aritmetik ansågs som progressivt och nyskapande för sin tid eller om läroplanen bara 

bekräftade tidigare åsikter som förekommit i dokument, så som Wigforss metodbok. Vidare var 

syftet också att bättre förstå vad Wigforss i realiteten verkligen menade gällande aritmetikämnet i 

matematikundervisningen. Trots att många av frågeställningarna har blivit besvarade i tidigare 

delar kan det vid en sådan här sammanställning vara av stor vikt att upprepa de  frågeställningar 

som vi har ställt oss för att uppfylla vårt syfte: 

 

Vad angav Wigforss som huvudsakligt innehåll i aritmetikundervisningen i sin metodbok Den 

grundläggande matematikundervisningen (1925)? 

 

Vilka metoder kopplade till aritmetik förespråkade Wigforss i Den grundläggande 

matematikundervisningen (1925)? 

 

Vad finns det för likheter och skillnader gällande innehåll och metodik mellan Wigforss 

metodbok och Lgr 62? 

 

Vad avsedde egentligen Wigforss när han talade om innehåll och metodik gällande aritmetik? 

 

Hur kan man förstå innehållet i Wigforss läroböcker i förhållande till hans metodbok? 

 

Det går i den didaktiska analysen att finna ett stort antal likheter men även en del skillnader 

gällande aritmetik mellan Wigforss metodbok Den grundläggande matematikundervisningen (1925) och 

Lgr62 när man tittar närmare på innehåll och metodik. Den största skillnaden man dock bör ha i 

åtanke i en jämförelse är att Wigforss metodbok är mer genomgående och beskrivande än Lgr62. 

Det innebär i stort att Wigforss fått med mer djupgående tankar kring både innehåll och metodik, 

medan Lgr62 innehåller mer övergripande resonemang. Skillnaden ligger mycket i det som vi 

tidigare nämnt i bakgrunden, att det är viktigt att skilja  läroplaner och metodböcker åt då de har 

olika syfte. Läroplaner är nationellt styrande dokument medan metodböcker istället bör ses som 

ett frivilligt stöd som ger riktlinjer till de rådande styrdokumenten. 
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Det vi har kunnat få ut av jämförelsen mellan metodboken och Lgr62 är att det finns många 

tecken på att Lgr62 inte påbörjade någon större förändring av skolmatematiken utan snarare 

bekräftade ett sätt att se på skolmatematikens innehåll och metod från bland annats Wigforss syn 

i hans metodbok Den grundläggande matematikundervisningen (1925). De stora delarna av det som 

behandlar innehåll och metodik, så som matematiska begrepp och förståelse, räkneoperationer, 

andra kunskaper och hur dessa ska visas upp på ett åskådligt vis, känns direkt tagna från 

metodboken vidare till läroplanen. Dock finns det vissa skillnader som ändå visar på ett annat 

tänkt i Lgr62. De största skillnaderna ligger i om det ska vara fem eller fyra räknesätt i 

aritmetiken. Wigforss är i sin metodbok väldigt noga med att skilja på innehållsdivision och 

delningsdivision, vilket inte alls nämns i Lgr62. Gällande dessa divisionsarter kan man även i den 

hermeneutiska analysen se ett ändrat tänkande hos Wigforss själv; i läroboken riktad mot årskurs 

4 från 1950-talet sammanförs divisionsarterna, från att ha varit åtskilda i läroboken för årskurs 3, 

till ett och samma räknesätt. I läroboken från 1929 som också är riktad mot årskurs 4 görs inte 

denna sammanslagning ännu. Detta kan tolkas på olika sätt, Wigforss kan möjligen i slutet av sin 

karriär börjat ta avstånd från de fem räknesätten eller så har han istället velat att 

sammanslagningen mellan divisionsarterna under 1950-taler ska ske i tidigare år för folkskolan.  

Andra små skillnader som vi i den didaktiska analysen upptäckt kan mycket väl ligga i att 

metodboken är mycket mer utförlig gällande innehåll och hur detta ska läras ut än vad Lgr62 är. 

En stor skillnad som dock inte har med detta att göra är användandet av talbeteckning. Wigforss 

menar att man bör undvika användandet av de vanliga siffrorna i den tidiga 

aritmetikundervisningen, något som man i Lgr62  inte nämner något om. Dock så använder 

Wigforss de vanliga siffrorna i alla de läroböcker vi har analyserat, det förekommer emellertid ett 

fåtal uppgifter där eleverna ska räkna eller rita olika ting istället för siffror. Wigforss uttrycker i 

metodboken att siffrorna inte komma till användning förrän tidigast andra terminen under första 

läsåret vilket kan visa på en brist i vårt analysmaterial, då den lärobok vi analyserat för årskurs 1 

inte bör användas förrän andra terminen. Det finns alltså en lärobok som ska användas innan 

som vi inte haft tillgång till i denna studie. En annan förklaring kan vara att Wigforss under sin 

karriär kanske har ändrat sin syn på detta, eller så är denna metod svår att verkställa i realiteten 

när det gäller att utforma läroböcker.  

Innehållet och metodiken i Wigforss läroböcker är mycket influerat av  samma områden i Den 

grundläggande matematikundervisningen (1925). Detta visar på att Wigforss faktiskt praktiserade sina 

idéer som läroboksförfattare i stor utsträckning ända in på 1950-talet. Dessa idéer förekom i 

läroböcker som läroboksförlaget accepterade och en del lärare verkligen använde i skolan. Alla i 

skolmatematikvärlden omfamnade troligtvis inte Wigforss idéer, men det fanns trots allt de som 

faktiskt gjorde det. Dock så finns det som ovan nämnt skillnader i analysen, främst då det gäller 

läroboken Räknelära för barndomskolor: Fjärde årskursen som är skriven 1929 och de övriga som är 

producerade på 1950-talet. Denna lärobok påminner i större grad om metodboken som är från 

1925 medan resterande böcker skiljer sig något på vissa punkter och hamnar någonstans mellan 
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metodboken och Lgr62 gällande dessa delar. Vad Wigforss faktiskt avsedde när han talade om 

innehåll och metodik kan man tolka att han inte haft en bestående tanke genom hela karriären, 

utan att det snarare har varit en rörlig och utvecklande tanke. Man kan förstå innehållet i 

läroböckerna som en god återskapning men även vidare tankar i förhållande till hans metodbok.  

7.2 Bidrag till tidigare forskning 

Det vi har kommit fram till gällande resultatet i vår analys behandlar i stort att Lgr62 snarare  

bekräftade ett sätt att se på skolmatematikens innehåll och metodik som redan fanns än att 

läroplanen påbörjade en förändring. Vidare kom vi även fram till att  Wigforss faktiskt kunnat 

realisera sina tankar från sin metodbok till skapandet av läroböckerna. Wigforss metodbok kan 

ses som de ideal han ville att skolan skulle eftersträva,  att han sedan återskapar dessa ideal i sina 

läroböcker visar att han verkligen förespråkade och eftersträvade dessa. Allt detta förevisar i sin 

tur att  Wigforss har haft en betydelsefull roll inom matematikundervisningen., vilket kan 

återkopplas till det Malmer (2002) och Unenge (1983) tar upp då de båda anser att Wigforss på 

1900-talet hjälpte till att forma matematikundervisningen och att han även var en skicklig 

läroboksförfattare. Malmer menar vidare att Wigforss påverkat  läroplaner som kommit efter 

hans tid, detta har hon kommit fram till genom att hon undersökt Wigforss metodbok  i 

förhållande till läroplaner utkomna efter Lgr62. Vi har i förhållande till detta genom en liknande 

undersökning kommit fram till en liknande slutsats, att Wigforss mycket väl kan ha påverkat i alla 

fall hur Lgr62 utformats.  

Wigforss syn på återkopplandet till verkligenheten samt det stora fokuset på åskådlighet  går i 

mångt och mycket att föra samman med det Prytz i sin avhandling Speaking of Geometry (2007) 

kommit fram till angående Wigforss syn på geometri för folkskolan i början av 1900-talet. Prytz 

menar att Wigforss ville att faktainlärning i matematikundervisningen borde gå till på ett mer 

visualiserande sätt, och att eleverna skulle ta till sig kunskaper de senare skulle behöva i 

arbetslivet. Synen på  detta stämmer även väl överens med Lundins avhandling Skolans matematik 

(2008) där han menar att framstående personer som var verksamma inom matematik under 1900-

talet var av åsikten att undervisningen borde vara utformad så att eleverna tog till sig de 

nödvändiga kunskaperna som fanns för fortsatta livet.  

En viktig del som skiljer sig mellan Wigforss metodbok och Lgr62 är att Wigforss förespråkar 

en djupare förståelse gällande tekniken för räkneoperationer i de tidiga skolåren medan Lgr62 

menar att sådana krävande uppgifter kan vänta till senare år. Hatami är i sin avhandling 

Reguladetri: en retorisk räknemetod speglad i svenska läromedel från 1600-talet till början av 1900-talet (2007) 

av åsikten att Wigforss inte vill att det ska förekomma någon mekanisk räkning vad gällande 

algoritmer inom aritmetiken alls, då detta ska hindra eleverna från att föra ett utvecklande 

resonemang. Hatami motsäger sig Wigforss åsikt om detta och tycker snarare att det är just det 

som är meningen gällande algoritmer, bara det inte sker utan någon reflektion. Vi har dock inte 

fått den uppfattningen av Wigforss syn på mekanisk räkning. Vi har snarare tolkat det så att 
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Wigforss vill att eleverna ska förstå tekniken gällande räkneoperationer innan de lär sig det 

mekaniska förfaringssättet. Wigforss motsäger sig inte den mekaniska räkning utan vill bara att 

eleverna sa få en djupare förståelse innan. Detta återspeglar sig även i Wigforss läroböcker som är 

uppbyggda just så, att eleverna först ska få förståelsen men att de sedan även övas mycket i 

mekanisk räkning gällande både huvudräkning och algoritmer.  

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vårt intryck efter studiens genomförande är att det finns många nya vinklar  att studera inom 

området. Först och främst skulle den didaktiska analysen i en större studie kunnat breddas och 

även ingripa kategorin mål. En vidare analys av Wigforss där man tar med andra verk, så som 

undervisningsplaner och standardiserade prov han utformat, skulle ge en djupare bild om haft 

någon påverkan på senare kommande läroplaner.  

Vår studie fördjupar sig sedan endast fem  av hans läroböcker. Det hade naturligtvis givits en 

bredare bild till en studie av det här slaget att studera ett större antal läroböcker från ett flertal 

olika årskurser. Wigforss har även skrivit läroböcker inom ämnet svenska, som lika så hade vart 

av intresse att analysera.  
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