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Abstract  
 
In this dissertation the most common methods of solution, in which 
The Rule of Three is included, are presented. The Rule of Three tasks 
have been considered in various manners during the centuries. This 
dissertation examines how The Rule of Three, as a rhetorical method 
of calculus, is presented in Swedish textbooks from the 17th century 
till the beginning of the 20th century. Moreover, a comparative 
analysis, of The Rule of Three tasks and their solutions, is presented.  

 
In addition, a variety of other rules are presented and treated as 
examples of rhetorical mathematics. Similar to The Rule of Three, 
these rules are built on proportionality. 
 
The tradition that Björk started in using proportionality was continued 
by Celsius, Beckmarck and Forsell and later by Björling and 
Zweigbergk. Zweigbergk’s textbook is excellent from a mathematical 
as well as from a pedagogical point-of-view. In Zweigbergks’s 
account of Regula de Tri the emphasis is on comprehension and 
mechanical skills. 
  
The results of this thesis show that the textbooks can be divided into 
three groups, based on their description of The Rule of Three.  Group: 
 

1. Include the (textbook) authors who strongly emphasize 
algorithms and mechanical arithmetics. 

2. Include the (textbook) authors who build their descriptions of 
The Rule of Three on the theory of proportion. 

3. Include the (textbook) authors who solve The Rule of Three 
problems through going back to the unit. 
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1 Kapitel 1: Inledning 
1.1 Bakgrund till studien 
Under min skoltid i Iran bestod grundskolan respektive 
gymnasieskolan av vardera sex år. De tre högstadieåren i Sveriges 
motsvarar då den första perioden i gymnasieskolan. Mina sex års 
grundskolestudier ägde rum i slutet av 50-talet och i början av 60-
talet. Reguladetri som räknemetod fick vi lära oss i grundskolan. I 
aritmetiken behandlades bolagsräkning och regula falsi med ett 
antagande i årskurs 7-9. Att resonera och komma fram till ett svar bär 
jag med mig som ett kulturarv från mina studier. Tidigt upptäckte jag 
att elever har oerhört svårt att översätta en uppgift med text till ett 
symboliskt språk. Mina erfarenheter som lärare i matematik i Sverige 
säger att den retoriska matematiken inte har någon självklar plats i 
undervisningen och att dess relation till den symboliska matematiken 
inte studeras.  Senare i detta kapitel förklaras vad jag menar med 
retorisk matematik. 
 
År 1997 beslutade jag mig för att skriva en magisteruppsats i 
matematikens historia. Intresset för matematikens historia har för mig 
minst två orsaker. Det första är mina arbetserfarenheter som lärare 
sedan 1973 och den andra är mina tidigare utbildningar som 
samhällsvetare/sociolog. I min magisteruppsats, som behandlade tre 
klassiska matematiska arbeten, gjorde jag följande reflektion:  

 
Människan utvecklar sig genom sitt kulturarv. Matematikens 
historia är vårt kulturarv i matematik. För att kunna skapa en bra 
lärmiljö i skolan, krävs både verklighetsanpassning 
(programanpassad matematik) och historisk anknytning 
(matematikens idéhistoria). De två tillsammans möjliggör och 
skapar intresse för matematikens teoribildning. … 
Verklighetsanpassningen av matematiken å ena sidan, och 
matematikens idéhistoria å andra sidan fungerar som två poler, 
vilka får sina betydelser när den rena matematiken strömmar 
mellan dem.1  

 
Kunskapen om ämnets historia gav mig nya insikter när det gäller 
lärande i matematik. Att filosofera över matematik relaterat till dess 
historia gav nya dimensioner åt min undervisning. Under mina 

                                                 
1 Hatami Reza, Från Aljábr till Ars magna, Växjö universitet 1998, s.6-7. 
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doktorandkurser i matematikhistoria och matematikfilosofi fick jag 
chansen att utveckla mig ännu djupare. 
 
Att skapa möjligheter för mina studenter och elever att förstå 
matematiska teorier är i sig en svår och krävande utmaning, både för 
mig och för dem. Det krävs mycket arbete som ibland är 
tålamodsprövande. När man upplever att man kommit fram till en 
förståelse så kompenserar emellertid känslan av tillfredsställelse mer 
än väl de besvärliga och ibland tråkiga delarna av arbetet. Det är inte 
nödvändigt att motivera studiet av matematik med att framhålla att 
”matematik är roligt”. Att motivera elever till skapande och kreativ 
verksamhet som fordrar både fantasi och tålamod är en viktig uppgift 
för matematikläraren. Matematikens historia kan användas för att ge 
de studerande ökad förståelse för abstrakta matematiska begrepp. 
Genom att arbeta med retorisk matematik, något som ofta är 
mödosamt, kan t.ex. elever/studenter bättre tillgodogöra sig den 
abstrakta matematikens symbolspråk. 
 
Att se matematiken enbart som en formaliserad vetenskap med ett 
kraftfullt symbolspråk, som är ett effektivt verktyg i olika 
tillämpningar, ger inte en rättvis bild av ämnet. Det kan liknas vid att 
lyssna till ett musikstycke enbart ur ett musikvetenskapligt perspektiv; 
då har man missat den personliga upplevelsen. Imre Lakatos skriver: 
 

Formalismen avskiljer matematikens historia från matematikens 
filosofi eftersom enligt det formalistiska synsättet på matematiken 
finns det inte någon egentlig matematikhistoria. … Formalismen 
förvägrar det mesta av vad som allmänt har uppfattats som 
matematik, status av att utgöra matematik och kan inte säga något 
om dess tillväxt. 2 Inga av matematiska teoriers ”kreativa” perioder 
och knappast någon av deras ”kritiska” perioder skulle släppas in i 
den formalistiska himlen, där matematiska teorier dväljs likt 
seraferna, renade från all jordisk osäkerhets orenhet.… Enligt 
formalister är matematiken identisk med formaliserade 
matematiken. 
 
En undersökning av den informella matematiken kommer att ge en 
rik situationell logik för verksamma matematiker, en situtionell 
logik som varken är mekanisk eller irrationell men som inte kan 

                                                 
2 Lakatos Imre, Bevis och motbevis, Stockholm, 1990, s.14. 
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erkännas och ännu mindre stimuleras av den formalistiska 
filosofin.3 

 

1.2 Syfte 
Jag vill undersöka reguladetri som en yttring av den retoriska 
matematiken. Syftet är att ge en historisk belysning av hur reguladetri 
presenterats i svenska läromedel från 1600-talet till början av 1900-
talet. 
 
I avhandlingen kommer jag att visa på de vanligaste 
lösningsmetoderna i vilka reguladetri ingår. Jag avser då att peka på 
väsentliga skillnader i metodernas framställningssätt. 
Reguladetriuppgifter har behandlats olika under århundradena. Jag 
kommer därför att göra en jämförande analys av reguladetriuppgifter 
och deras lösningar i svenska läroböcker i matematik från den första, 
som är tryckt år 1614, fram till de mest använda i början av 1900-talet. 
 
I äldre läroböcker fanns även flera andra regler som regula societatis, 
regula falsi och regula alligationes. Även dessa metoden behandlas 
som exempel på retorisk matematik. Dessa regler bygger liksom 
reguladetri på proportionalitet. 
 
1.3 Metod 
Arbetet med avhandlingen sker huvudsakligen genom studier av 
litteratur. Jag har främst använt mig av de läroböcker i matematik från 
1600- 1700-, 1800- och början av 1900-talen som har använts mest 
eller som har haft betydelse i pedagogiskt/vetenskapligt avseende. 
Som kriterium på detta har jag utgått från hur många år de har använts 
och/eller i hur många upplagor de har tryckts, men i vissa fall även 
från noteringar i annan litteratur. Följande texter är mina 
huvudreferenser: 
 

1. Hultmans artiklar om aritmetikens historia från Tidskrift för 
matematik och fysik, tillegnad den svenska 
elementarundervisningen (1868- 1871 årgång 1-4 och 1874 
årgång 5) är den ursprungliga källan för aritmetikens historia i 
Sverige under 1500- och 1600-talen. Jag kommer i 

                                                 
3 Ibid, s.15. 
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fortsättningen att använda förkortningen ”Tmf” för denna 
tidskrift. 

 
2. Dahlins akademiska avhandling från 1875.4 

 
1. När det gäller läroböcker har jag delat dem i två grupper; 

nämligen: 
I. Läroböcker som har använts under en längre period. 

Det är denna grupp av läroböcker som jag använder 
mest i min avhandling. Här återfinns läroböcker i 
aritmetik av författarna Aurelius, Agrelius, 
Zweigbergk och Nyström. 

II. Läroböcker som hade haft betydelse i pedagogiskt 
eller vetenskapligt avseende, men som använts 
endast under kortare period. I detta avsnitt behandlas 
läroböcker t.ex. av Mathias Andreæ Biörk, Anders 
Celsius och Nils Petter Beckmark, Emanuel Gabriel 
Björling och Frits Wigforss.  

 
Även Wigforss’ metodikbok5 behandlas i avhandlingen, då vi vet att 
den kan ha använts under lärarutbildningen i mer än trettio år. 
 
I de flesta av de gamla läroböcker som presenterades i Tmf, behandlas 
utöver de fyra räknesätten också reguladetri och regler/räknemetoder 
som har kopplingar till reguladetri.  

 
1.4 En kort beskrivning av termen reguladetri  
Reguladetri ur ordböcker och lexikon.  
Eftersom Nationalencyklopedin (NE) och dess ordbok (NEO), 
Svenska Akademiens ordlista, Våra ord och Bonniers Lexikon- 
Ordbok6 skriver termen Regula de Tri eller Regula-de-tri som ett ord 
reguladetri, kommer jag att för enkelhetens skull i texten och i 
indirekta citat använda formen reguladetri. 
                                                 
4 Dahlin Ernst Mauritz, Bidrag till de matematiska vetenskapernas historia i Sverige 
före 1679, Akademisk afhandling, Uppsala Universitets Årsskrift. 1875, Matematik 
och Naturvetenskap. 
5 Wigforss Frits, Den grundläggande matematikundervisningen, Stockholm 1925. 
Även sjätte upplaga från 1957. 
6 Bonniers Lexikon, band 23 (Ordbok), Ljubljana, 1995. 
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Innan vi tittar på vad ordböcker och lexikon skriver om reguladetri är 
det av intresse att veta vad de säger om ordet ”regula”.     
 
I NEO skriver man under regel  
 

sätt för (viss typ av) skeende att utspelas, som mer eller mindre 
oförändrat upprepas vilket gör skeendet i fråga möjligt att 
förutsäga; vanl. i form av en formulerad princip e.d. 

 
Där framhålls också att före 1520 används reghla, reghel, som 
ursprungligen kommer av latinsk regula som betyder 'rättesnöre; 
linjal'.  
 
Gösta Bergmans beskrivning i Ord med historia stämmer ganska bra 
med den i NEO, då han skriver: 
 

 I den katolska bibeln, Vulgata, lyder 3 Mos. 19:35 ”Nolite fracere 
iniquum aliquid in judicio, in regula, in pondere, in mensura”, i 
1541 års svenska översättning: ”i skolen intet olika handla / j 
doom/ medh aln/ medh wijgt/ medh mååt” och 1917: ”I skolen 
icke göra orätt i domen, icke i fråga om mått, vikt eller mål.” Man 
observerar hur latinets regula 1541 återgavs med aln, som här 
säkerligen bör tänkas konkret som alnkäpp, den må ha varit av trä 
eller järn. 
 
I klassiskt latin betydde regula just stång, ribba, linjal, måttstock i 
egentlig betydelse, men också i bildlig, alltså rättesnöre, regel, 
norm. Stammen i ordet återfinns i verbet Reger (rikta, styra) och i 
rex, i böjd form regem (kung, egentligen ledare). 
 
Franskan har alltjämt kvar den gamla betydelsen linjal, i 
dialekterna stång av olika slag. Från den fornfranska formen reille 
utgår engelska rail ( järnvägsskena, räl, räls). Från en annan 
fornfransk variant, riule, lånade engelskan in sitt rule (regel). På 
senare formell anpassning till det latinska ordet beror règle i 
modern franska, liksom tyska Regel. Ordet är belagt i vår 
medeltidslitteratur. Man sade då en reghla, flera reghlor och 
betydelsen var, förutom regel i allmänhet, speciellt stadgar för 
klosterlivet. Det kunde också vara liktydigt med klosterorden, 
såsom då Birgitta talar om dem som ”waro av sancti dominici 
reglo” (voro av Sankt Dominicus orden) 7 

                                                 
7 Bergman Gösta, Ord med historia,  Borås 1990, s.481-482. 



 11 
 
 
Vi kompletterar med tre betydelser av ordet rule på engelska 
nämligen: 
 

Rules are instructions that tell you what you are allowed to do and 
what you are not allowed to do. … 
     
A rule is a statement telling people what they should do in order to 
achieve success or a benefit of some kind…. 
 
The rules of something such as a language or a science are 
statements that describe the way that things usually happen in a 
particular situation.8 

 
Reguladetri, av medeltidslatin ré gula de tri´bus, som i äldre svenska 
översattes med tretalsreglan,9 är en metod för att beräkna ett fjärde tal 
med hjälp av tre kända tal. Termen tretalsreglan är en exakt 
översättning av reguladetri som liknar den engelska termen The Rule 
of Three. Denna term, tretalsreglan, finns inte i någon av de 
matematikläroböcker som behandlas i denna avhandling. I Svensk 
Akademiens ordlista definieras reguladetri som räknesätt för 
beräkning av fjärde proportionalen.10 Reguladetri definieras mer 
utförligt i NE. Definitionen bygger på begreppet ”förhållande” som 
ges en särskild beskrivning.  
 

Förhållande, inom matematik kvoten mellan två tal. Talet a sägs 
förhålla sig till b som talet c till d om a/b = c/d. Om tre av talen är 
kända kan det fjärde bestämmas (denna metod kallas reguladetri). 
En typisk tillämpning uppkommer i samband med likformiga 
trianglar, exempelvis bestämning av höjden av ett föremål via 
längden av dess skugga.11 

 
Reguladetri  (av lat. re_gula de tri_bus 'regeln om tre', av regula 
här 'regel', de 'om' och tribus, ablativ av tres 'tre'), räkneregel som 
anger hur man från att känna tre av fyra tal a, b, c och d, som 
uppfyller a/b=c/d, bestämmer det fjärde. Metoden, som förr 

                                                 
8 COBUILD Collins, Advanced Learner’s English Dictionary, The University of 
Birmingham, 2003. 
9Wessén Elias, Våra ord, Suffolk, 1988. 
10 Allén Sture, Svenska Akademiens ordlista, Södertälje, 1990. Fjärde proportionalen 
motsvarar talet d  i  förhållandet a/b=c/d. 
11 NE, Dvd, juni 2000, förhållande. Fetsitlen är av mig. 
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användes i matematikundervisningen, innebär att man stegvis 
resonerar sig fram till lösningen i stället för att ställa upp en 
ekvation.12 

 
I Nordisk familjebok ges en utförlig beskrivning av reguladetri och 
dess olika varianter. Språket tillhör 1880-talets Sverige.  
 

Regula de tri, matem., kallas ett af räknesätten inom den 
elementära aritmetiken. Uträkningen sker här genom eri omedelbar 
tillämpning af proportionslärans sats att ur proportionen a:b = c:d 
följer likheten ad = bc. Räknesättet kallas »regula de tri», enär 
medelst detsamma ur tre gifna storheter en fjerde obekant kan 
bestämmas; ett annat, i äldre tider ofta användt, namn är gyllene 
regeln (se d. o.). Svårigheten vid regula de tri består icke i 
proportionens reduktion till eri eqvatiori, utan i sjelfva 
uppställningen af proportionen. Härvid betraktar man vanligen två 
af storheterna såsom orsaker, de två andra såsom deras verkningar 
och tillämpar grundsatsen att verkningarna hafva samma 
förhållande till hvarandra som orsakerna. … Utom vanlig eller 
enkel regula de tri förekommer äfven sammansatt och omvänd 
regula de tri. Vid sammansatt regula de tri är den obekanta 
storheten icke en term i proportionen, utan en faktor till en af 
termerna. Här förekomma flere orsaker eller flere verkningar, ....  
Vid omvänd regula de tri (som dock i nyare räkne-bocker vanligen 
ej betraktas såsom ett särskildt räknesätt) är det tal, som motsvarar 
verkningen, omvändt proportionel mot det tal, som representerar 
orsaken, och uppställningen blir härigenom modifierad. Om 
exemplet lyder: »Huru mycket kläde af 3 dm. bredd åtgår till ett 
plagg, då af ett kläde med 5 dm. bredd 4 m. skulle behöfvas?», så 
blir proportionen icke x : 4 = 3:5, utan x: 4 = 5:3, emedan här 
bredden måste minskas i den mån längden ökas.13 

 
Reguladetri – det femte räknesättet 
Björling nämner i sin lärobok från 1837 reguladetri som ett räknesätt14 
och i Johan Bergmarcks förord till sin Räknebok från 1755 kan man 
läsa: 

Angående Räknekonstens första författare uti en redig ordning; så 
har väl Engelands Diktionarie- arbetaren Schamber, uti sin 1741 
års Syclopedia anfördt, at en benämd Tirian från Asien, hade aldra 

                                                 
12 Ibid, reguladetri. Fetstilen är av mig. 
13 S. 847-848 (Nordisk familjebok/ 1880-talsutgåvan. 13.Pontin -  Ruete).  
http://runeberg.org/nfam/0430.html. 
14 Björling Emanuel Gabriel, Elementar-Afhandling om Aritmetiska brådk och 
Regula-de-tri, Stockholm 1837, s.51. 
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först samlat the 5 Arithmetiska delarne, såsom: Additio, 
Subtraktio, Multiplicatio, Divisio och Regula de Tri.15 

 
Bergmarck anger fem räknesätt; nämligen addition, subtraktion, 
multiplikation, division och reguladetri. De fyra första räknesätten 
behövs för att kunna använda det femte räknesättet, reguladetrin, och 
speciellt används multiplikation och division flitigt. Liknande 
resonemang för Zweigbergk i en lärobok från 1856. Han skriver 

 
Regula de Tri innefattar således en användning af både 
multiplikation och division. Den utgör en lätt användbar och 
åskådlig form för utredningen af en stor mängd uppgifter, hvilka 
man annars skulle nödgas sönderdela i flera särskilda frågor och 
lösa genom successiva divisioner och multiplikationer, såsom i 
slutet af nästföregående kapitel är antydt. 16Fördelen av denna 
uträkningsform är i synnerhet märkbar vid sammansatt 
Regula de Tri, der hvarje term kan bestå af flera faktorer, och 
ofta blott en sådan faktor såsom obekant sökes.17 

 
Hur gammal är reguladetrin? 
Man hävdar att reguladetri har funnits redan i den egypyiska 
Rhindpapyrusen (1650 f.Kr.). I italienska manuskript från 1500- och 
1600-talet har man använt termen De regola del tre och i Treviso 
Aritmetiken (1478) används La regulade le tre cose18, som betyder 
regeln om tre saker. Pacioli (1494) refererar till både italienska och 
latinska termer; la regola del 3 och regula trium rerum. På tyska valde 
Rudolff (1526) termen Die Regel de tri och några kallade den gyllne 
regeln. 19 
 
I Nordisk familjebok står att  
 

                                                 
15 Bergmarck Johan, Räknebok, Stockholm 1755, s.2-3. Fetsitlen är av 
mig. 
16 Fetstil är av mig. 
17Zweigbergk P.A.V. (Phil. Magister), Räknekonsten med talrika öfnings-exempel, 
trettonde Upplagan, Stockholm 1856, s.96. 
18 För närmare beskrivning av termen ”cosa” hänvisas till Swetz Frank J., 
Capitalism & Arithmetic, 1989,  s.231-232.  
19 Swetz Frank J., Capitalism & Arithmetic- The New Math of the 15th Centry, USA, 
Second printing 1989, ISBN 0-8126-9014-1, s.225-226. 
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Regula de tri är af indiskt ursprung; räknesättet förekommer redan 
hos Aryabhatta (f. 476), sedermera hos Brahmegupta och 
Bhaskara.  
… 
Från indierna öfverfördes räknesättet till araberna och genom dem 
till Vesterlandet.20 

 
1.5 Begreppet retorisk matematik? 
Enligt H. W. Turnbull finns det en gammal indelning av algebrans 
utveckling.  
 

Retorisk algebra avser sådan som uttrycks på vanligt språk. Sedan 
började man använda synkoperingar, eller förkortningar (på 
samma sätt som vi skriver FN i stället för Förenta Nationerna). 
Denna viktiga förbättring har vi i främsta rummet att tacka 
Diofantos för. Den tredje, symboliska algebran, som uppfanns av 
Viète, blev allmänt antagen genom Napiers, Descartes’ och 
Wallis’ inflyttande.21  

 
I den retoriska matematiken användes/används det vanliga språket när 
man löser matematiska problem. Man resonerar sig stegvis fram till 
lösningen i stället för att använda sig av en färdig algoritm eller en 
matematisk modell. En matematisk modell kan vara en ekvation som 
man sedan löser med hjälp av bestämda regler. Om vi säger att två 
kronor plus tre kronor är lika med fem kronor är resonemanget 
retoriskt. Om vi istället skriver 2 3 5k k k+ =  där k står för kronor är 
det synkoperat. Ett mer abstrakt och därmed mer generellt skrivsätt är 
2 3 5+ =  och vi kallar det symboliskt. Det symboliska skrivsättet 
gäller i alla sammanhang där vi vill beskriva det totala antalet element 
i föreningsmängden av två disjunkta mängder med två respektive tre 
element. I det symboliska resonemanget behövs bara kunskap om 
addition av de hela talen. Självfallet är det riktigt som Alfred North 
Whitehead skriver 
 

                                                 
20 847-848(Nordisk familjebok/ 1800-talsutgåvan. 13.Pontin -  Ruete) 
http://runeberg.org/nfam/0430.html. 
21 James R. Newman, Sigma, Svensk huvudredaktör: Tord Hall, artikel av H. W. 
Turnbull, Begynnelsestadiet: Tales, Pythagoras och pythagoréerna, s.63. 
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Matematikens visshet beror på dess totala abstrakta 
allmängiltighet.22 

 
Vi får emellertid inte glömma att abstrakt allmängiltighet inte bara 
tillhör den symboliska matematiken. Euklides Elementa har under en 
lång period fungerat som träning i matematisk bevisföring och 
argumentation. Geometrisk bevisföring har pedagogiska förtjänster. 
Bevisen är allmängiltiga men de kan illustreras med figurer. Med 
hjälp av figurerna kan man upptäcka samband vars korrekthet man 
sedan kan bevisa. För många elever har detta varit en upptäcktsresa 
och en skönhetsupplevelse.  
 
Om vi accepterar Turnbulls23 indelning av algebrans utveckling i tre 
olika skeden ett retoriskt, ett synkopiskt och ett symboliskt kan man 
säga att i stort sett fram till 1600-talet var inte bara algebran utan hela 
matematiken fortfarande retorisk.   
 

När det västerländska matematiken började utvecklas, kan vi 
tydligt spåra begynnelsestadiet av användningen – på ett inte 
riktigt sätt – av begreppen variabel och funktion, vilka är 
karaktariska för modern matematik.24 

 
 
Reguladetri som exempel på retorisk matematik 
I de äldre läroböckerna är reguladetri ett exempel på s.k. retorisk 
matematik. Den retoriska matematiken saknar den symboliska 
algebrans formelspråk och resultaten härleds genom stegvisa 
resonemang. En undersökning av retorisk matematik bör vara ett 
viktigt forskningsfält vars resultat kan ge yrkesverksamma 
matematiklärare och lärarstudenter ett stöd i undervisningen. För att 
nå den abstrakta nivå som kännetecknar formell matematik kan det 
vara naturligt att successivt införa resonemang som på ett naturligt sätt 
närmar sig symbolisk matematik.  
 

                                                 
22 Ibid, artikel av Alfred North Whitehead, Matematiken som ett element i tänkadets 
historia, s.358. 
23 Ibid, artikel av H. W. Turnbull, Begynnelsestadiet: Tales, Pythagoras och 
pythagoréerna, s. 62-63. 
24 Ibid, artikel av Philip E. B. Jourdain, Matematikens natur, s.388. 
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Reguladetri, är en bortglömd räknemetod som har sina rötter i 
geometri, speciellt proportionslära. Den härstammar från en epok i 
matematikens kulturhistoria då det symboliska språket inte var 
utvecklat. Att reguladetri och besläktade regler försvann ur läromedlen 
kan bero på att det symboliska språket alltmer kom att sätta sin prägel 
på skolmatematiken under 1900-talet. Av 1500-talets matematik 
återstod nästan bara de fyra räknesätten samt geometri. De gamla 
reglerna tillhör den period då algebra och analys inte fanns. Aritmetik 
och geometri har både medverkat till och bromsat algebrans och 
analysens utveckling. 
 
Reguladetri är ett räknesätt som var aktuellt under den retoriska 
perioden av matematikens utveckling. I svensk skolmatematik finns 
reguladetri med från den första tryckta läroboken på svenska fram till 
mitten av 1900-talet. Den metod, som vid sidan av de fyra räknesätten 
dominerade de äldre räknelärorna, var reguladetri. Swetz skriver: 
 

Perhaps no other mathematical technique was so esteemed in the 
late Middle Ages and early Renaisssance as the Rule of Three. … 
The problem was basic to all societies involved in trade and the 
exchange of commodities. Today such a problem would be 
considered trivial, but before the advent of mathematical or 
relational symbolism, when the dynamics of problems were 
presented rhetorically, the solving of such a problem posed 
considerable conceptual difficulties.25  

 
Swetz anser, att reguladetriuppgifterna idag, med vår tillgång till den 
symboliska algebran, är triviala, medan de i retorisk matematik är 
operationellt sätt krävande. När man överdriver drillen med symbolisk 
algebra förloras emellertid ofta begreppsförståelsen. De resonerande 
och argumenterande operationer som den retoriska matematiken 
kräver kan vara av stor betydelse för begreppsförståelsen. Den 
symboliska matematiken har ett janusansikte; å ena sidan det 
kraftfulla kompakta abstrakta språket som är en nödvändighet för 
matematikens utveckling,26 å andra sidan, om det introduceras för 
tidigt, kan studerande lätt förlora den matematiska begreppsförståelsen 
och förmågan att resonera. En matematisk formel är ofta en form av 
                                                 
25 Swetz Frank J., Capitalism & Arithmetic, 1989, s.224-225. 
26 Den som främst utvecklade det algebraiska språket under 1700-talet var Leonard 
Euler. Han producerade ca 48000 sidor under 60 år. 
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matematisk modell, som har stark koppling till sitt användnings- 
område. 
 
Jag citerar igen Nationalencyklopedins beskrivning av reguladetri:  
 

Metoden, som förr användes i matematikundervisningen, innebär 
att man stegvis resonerar sig fram till lösningen i stället för att 
ställa upp en ekvation.27  

 
Den kan därför bidra till att tidigt skapa en grund för den mer 
avancerade matematiken med dess kraftfulla abstrakta symbolspråk.  
 
Reguladetri bygger på proportionalitet som för övrigt behandlades 
redan i Euklides’ Elementa Bok V. Från / /a b c d=  härleds 
geometriskt många nya relationer som t.ex. 

.b d d c b a a b c d a b c d
a c b a d c b d a b c d

+ + + +
= ⇔ = ⇔ = ⇔ = ⇔ =

− −
 

Genom att koppla samman geometri, aritmetik och algebra kan man 
öka förståelsen för algebraiska operationer och förenklingar och 
dessutom träna matematiskt tänkande.  
 
Reguladetri var en mycket kraftfull räknemetod i skolmatematikens 
begynnelse åtminstone till första hälften av 1900-talet. Räknemetoden 
använder sig av de fyra räknesätten (speciellt multiplikation och 
division) och ibland underlättade primtalfaktorisering räknandet. Vad 
behövs i dagens skolmatematik? Är det nya metoder eller ett 
metakognitivt och reflekterande lärande? Kan reguladetrin vara en 
port till den effektiva algebran? Kan studiet av äldre tiders 
matematiska problem ge nya infallsvinklar till matematik-
undervisning? 
 
Den formella matematiken förstärktes under mitten av 1960-talet i och 
med införandet av den nya matematiken med bl.a. mängdlära. Av 
1500-talets matematik blev nästan bara de fyra räknesätten i sin nakna 
form kvar. Algebra och analys kom att få en alltmer dominerande 
ställning på bekostnad av aritmetik och geometri. 
Skolmatematiken förlorade därmed sin historia och omvandlades 

                                                 
27 NE. 
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till ett redskap för aktuella tillämpningar. De gamla reglerna 
tillhörde den period då varken algebra eller analys var aktuella i 
skolmatematiken. Man förbisåg aritmetikens och geometrins roller i 
den historiska utvecklingen. De har både bromsat och varit 
utmaningar till algebrans och analysens utveckling och kanske också 
haft liknande betydelse för den enskilde elevens begreppsförståelse. 
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2 Kapitel 2: Presentation av referenser   
2.1 Inledning 
Denna del innehåller en presentation av författarna till de mest 
använda läroböckerna i matematik under 1600–, 1700–, och 1800–
talen och av Hultmans artiklar i Tidskrift för matematik och fysik samt 
av några andra läroböcker som haft pedagogisk och/eller vetenskaplig 
betydelse.  Ett par av böckerna användes från mitten av 1800–talet 
fram till en bra bit in i 1900–talet. Efter en tillbakablick på svensk 
matematik före 1600 kommer en kort presentation av Hultmans 
arbeten och därefter presenteras några av de äldsta läroböckerna i 
matematik skrivna på svenska. I nästa avsnitt tar jag upp två grupper 
av läroböcker som antingen haft skolans förtroende under en längre tid 
eller som kännetecknas av att deras framställning har en god 
vetenskaplig och/eller pedagogisk kvalitet. Med en längre period 
menar jag 50 år eller mer. Kapitlet avslutas med en genomgång av 
Wigforss’ metodik och hans lärobok i aritmetik. 
 
När det gäller 1500– och 1600–talen är Hultmans artiklar28 och 
Dahlins avhandling29 de viktigaste referenserna. Några av 1600-talets 
läroböcker var30 högaktuella även under 1700–talet och ibland en bit 
in i 1800–talet. Många av de mest kända läroböckerna från 1800–talet 
användes också på 1900–talet. När det gäller 1900–talets första 
decennier har jag inte gjort någon speciell vetenskaplig undersökning 
av de läroböcker i matematik som användes. Zweigbergks och 
Nyströms läroböcker var emellertid då fortfarande aktuella.  
 
2.2 En kort tillbakablick på svensk matematik före 1600-talet 
För att bättre kunna bedöma de äldre läroböckerna i matematik ger jag 
en historisk översikt av svensk matematik fram till 1600-talet. En 
sådan beskrivning kommer också att visa vilken stor betydelse som 
tidigare lärobokförfattare har haft. 
 
Fram till reformationstiden är spåren av matematisk kunskap i Sverige 
få eller nästan inga alls31 även om man före kristendomens införande 

                                                 
28 Hultman F. W, Tmf, Årgång 1–4 (1868–71) och årgång 5 (1874). 
29 Dahlin Ernst Mauritz, 1875. 
30 T.ex Agrelius’ lärobok som senare presenteras. 
31 Dahlin Ernst Mauritz, 1875, s.I i inledningen. 
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hade haft en någorlunda fullständig tideräkning.32 Den förste svensk 
som nämns som ägare till matematisk litteratur är Hemming från 
Uppsala år 1299.33 Det äldsta svenska matematiska arbetet handlar om 
kalendern från 1344 som gavs ut i Uppsala.34 Kung Karl Knutsson 
nämns som den förste svenske matematikern.35 Det är först under 1500-
talet som man påträffat två svenska matematiker om vilka man vet lite 
mer, nämligen Petrus Astronomus även kallad Dasypodius och Peder 
Månsson. Båda var skickliga i matematik. Av Peder Månsson finns 
kvar en matematisk skrift, en liten uppsats om reguladetri som blivit 
återgiven36 och översatt av Hultman.37 Den första svenske 
matematikprofessorn var Ericus Jacobi Skinnerus som tillträdde sin 
tjänst i Uppsala 1593. Man vet emellertid inte mycket om Skinnerus 
verksamhet. Däremot känner vi bättre till den andre 
matematikprofessorn i Uppsala Laurentius Paulinus Gothus (1565–
1646).38 
 
Dahlin skriver att Paulinus studerade Ramus’ matematiska arbeten och 
att han var en ivrig anhängare av dennes idéer. Paulinus kämpade 
liksom Ramus för att Aristotoles’ teorier skulle tas bort från 
skolundervisningen.39 Han blev senare ärkebiskop (1637) och 
utfärdade då ett program för alla teologistuderande. Av det framgick 
att kravet för att bli präst var att ha god kunskap i räkning, läsning, 
astronomi och om kalendern. Vidare skulle en blivande präst läsa 
Euklides’ Elementa till och med bok 11, studera Ramus’ fysik samt ha 
goda insikter i geografi och andra lärdomsämnen. 40 
 

                                                 
32 Ibid, 1875, s.7. 
33 Ibid, 1875, s.10. 
34 Ibid, s.11–12. 
35 Ibid, s.13. 
36 Ibid, s.17–18. 
37 Hultman F.W., Tmf, årgång 3, 1870, s.241–249. 
38 Dahlin Ernst Mauritz, 1875, s.49–50. 
39 För mer information se s. 5 i Rodhe Staffan, Matematikens utveckling i Sverige 
fram till 1731, Uppsala 2002. Rodhe skriver här att ”Vidare så predikade Ramus om 
den vetenskapliga nyttan, vilket speciellt för matematiken innebar att sökande efter 
tillämpning till andra ämnen. Ramiiterna kan i detta avseende anses vara 
föregångare till den cartesiska filosofin.” 
40 Dahlin Ernst Mauritz, 1875, s.52. 
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När det gäller skolmatematiken (främst i katedralskolorna) fick man 
enligt Dahlin i slutet av 1500-talet möjligheter att undervisa 
matematik under förutsättning att undervisningen inte hade negativ 
påverkan på andra ämnen. Det var i början av 1620–talet som en 
större omsorg började ägnas åt skolmatematiken. 
 

I skolordningen, ”giord och stadfäst af Prästerskapet” år 1611,─ 
näst den af 1571 den äldsta oss bekanta, och hvilken är densamma 
som Wieselgren (III, s.1889) uppger vara af år 1613, fast med 
olika titel ─  bestmmes, att i de 4─ klassiga provinsskolorna och i 
5:te klassen af de 6─ klassiga katedralskolorna skulle, då dertill 
tillfälle gåfves, vare sig offentligen eller enskildt undervisas i 
Buscherus’ aritmetik41 och dessutom i de senare skolorna i 
”Sphæra Johannis de Sacro busto”, men äfven här med det 
vilkor, att inga af de andra ämnena försummades. Man ser 
åtminstone af detta, att presterskapet ännu ej tillräckligt 
uppskattade värdet af de matematiska studierna, som derför äfven 
ej kunde annat än lamt bedrifvas vid universitet, der teologien 
herskade som en drottning öfver de andra vetenskaperna. 42 
… 
Allt det anförda visar, huru med 1620─ talets början en större 
omsorg börjad egnas de matematiska studierna likasom studier i 
allmänhet; men att matematiken då en tid bortåt     t. o. m. 
skattades högre än de flesta andra bildningsmedel, är säkerligen till 
stor del Skyttes förtjenst. Dertill torde också i ej ringa mån de för 
sin tid mycket framstående vetenskapsmännen Gestrinius och hans 
svåger Martinus Olai Nycopensis hafva bidragit, hvilka samtidigt, 
såsom professor i Uppsala, med ifver arbetade på ett mera 
vetenskapligt bedrifvande af matematikens studium. Det var klart 
att de jättesteg, vårt land vid denna tid tog framåt i politiskt 
afseende, ej skulle blifva utan inflytelse äfven på den 
vetenskapliga utvecklingen.43 

 
Citatet speglar att en ny tidsanda och en annan inställning till 
matematikundervisning kan skönjas. De läroböcker som är skrivna 
under 1600–talet och de båda följande århundradena måste betraktas 
som ett dyrbart kulturarv i svensk skolhistoria.  

                                                 
41 Ev. är denna person: BUSCHERUS, HEIZO (or BUSCHER, 16th century). De 
Ratione solvendi sophismata solide et perspicue ex P. Rami logica deducta et 
explicata, libri duo. 3rd ed., Wittenberg, Hoffmann, 1594.  
42 Dahlin Ernst Mauritz, 1875, s.74. Fetstilen är min. 
43 Ibid, s.80. För information om Johannes Schroderus Skytte se s.43 respektive 6 i 
Dahlins respektive Rodhes avhandling. 
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2.3 Frans Wilhelm Hultman och Tidskrift för matematik och 

fysik 
Samtidigt som svensk matematikforskning utvecklades till att bli 
internationellt erkänd började Frans Wilhelm Hultman (1829–1879) 
utreda aritmetikens historia i Sverige för att kunna påverka 
skolmatematiken i positiv riktning och därmed skapa möjligheter för 
ett ökat intresse för matematik. Han var mycket före sin tid och gjorde 
enorma arbetsinsatser. Om vi bortser från språkbruket så kan hans 
artiklar mycket väl ha skrivits av någon meriterad och respekterad 
matematikdidaktiker från år 2006! 
 
I de fem nummer av Tidskrift för Matematik och fysik som utkom 
1868–1874 redovisade Hultman aritmetikens utveckling i Sverige 
”från äldsta tider” fram till slutet av 1600-talet. Hans ursprungliga 
plan var att beskriva utvecklingen ända fram till mitten 1800-talet men 
han kunde inte fullfölja den p.g.a. sjukdom. 
 

 I det följande ämna vi framställa en, så vidt möjligt, fullständig 
redogörelse för de läroböcker i aritmetiken, hvilka blifvit 
utarbetade av svenskar från äldsta tider till den närvarande, och 
dervid visa, huru aritmetiken utvecklat sig till sin nuvarande 
ståndpunkt, samt angifva när tecken, när decimaler började införas, 
när man började lägga vigt på att ej allenast minnet, utan äfven 
förståndet fattade de i böckerna meddelade reglerna. … Vi skola 
vid redogörandet för de olika författarne framställa ett och annat 
exempel, för at gifva en lifligare föreställning om läroböckernas 
och tidens ståndpunkt.44 

 
En kommentator anser att Hultman förenar den mogne tänkaren med 
det naiva barnet. Jag instämmer i detta. Ena stunden märks tydligt 
hans kunskap, skarpsinne och objektivitet medan han i andra 
sammanhang kan visa ett aningslöst, öppet och hängivet sinnelag och 
ser världen med barnets tillit.45 
 
Hultman kommenterade i Tmf årgång 1– 4 (1868–1871) och årgång 5 
(1874), läroböcker av följande författare: 
                                                 
44 Hultman, Tmf, årgång1, 1868, s.1. 
45 Se även artikel markerad 198, http://runeberg.org/samtid/0292.html. 
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a) Tre utländska författare 
1. Rainer Gemma Friesius 46(1508–1555), 
2. Petrus Ramus (1515–1572),47 
3. Christopher Clavius (1537– 1612).48 

 
b)  Arton svenska författare  
1. Olof Bure (1578–1655),49 
2. Johannes (Johannis50) Bothvidi (1575–1635),51 
3. Aegidius Aurelius52 (?– 1681),53 
4. Anderas Jonae Gothus (1582–1657),54  
5. Petrus Nicolai Ubland(Ublenius) (?–?),55  
6. Anders Bure  (1571–1646),56  
7. Henrik Olofsson Hortulanus (?–?),57  
8. Georg Stjernhjelm (1598-167258),  
9. Peder Månsson (Petrus Magni) (14?? –153459), 
10. Mathias Andreae Biörk (1604–1651),60 

                                                 
46 Friesius nämns inte i Hultmans artikel från 1868 utan först på s 3 i den från 1874. 
På samma sida skriver Hultman att han föddes i Friesland (hvarf namnet Friesius) 
47 Hultman, Tmf ,årgång 1, 1868, fotnot s.3. I s.2–11 finns mer information om 
Rasmus.   
48 Ibid, årgån 5, 1874,  för mer information se s.4 s.53 –69. 
49 Hultman skriver: “Så vidt vi känna, är Bure den förste svenske man, som utgivit 
en räknebok. Hans arbete har titeln: Arithmetica instrumentalis Abacus ratione nove 
ex geometrica fudamedtis …” Tmf årgång1, 1868, s.149. Som vi kommer att se så 
finns läroböcker i manuskriptform som har getts ut tidigare. 
50 Hultman, Tmf ,årgån 5, 1874,  s.5 
51 Ibid,  årgång1,1868,  s.155 
52 Ibid,1868,  s.245–256. ”Den första tryckta boken i matematik som skrivit på 
svenska” är av Aurelius 1614. Se Bengt Johansson, omslaget av Nyutgåva av 
Aurelius’ Räknelära, Föreningen för svensk undervisningshistoria, Uppsala, 1995. 
53 Svenskt biografiskt Lexikon (SBL), vol1. 
54 Ibid, Årgång 2, 1869, s.57. 
55 Ibid, s.105–113. ”Om Ubland  ha vi ej lyckats erhålla andra underrättelser, än att 
han inskrefs år 1601 under namn af Petrus Nicolai Uplandensis vi Uppsala 
universitet. Vidare finner man, att han hvarken varit magister eller prest. Han torde 
varit omkring 50 år (1601), då han utgaf sin räknebok.” (fotnoten s.105). 
56 Ibid, Årgång 3, 1870, s.7. 
57 Ibid, s.8-11 
58 Ibid, s.49 och 57 (S.49–95). 
59 Födelsedatum finns inte men Hultman skriver: ”… Han dog i temligen hög ålder 
1534), Hultman F.W , Tmf, Årgång 3, 1870, s.243. 
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11. Nils Buddaeus (1595–1653),61 
12. J. Meurs (?–?), 
13. Nicolaus Petri Agrelius (Agrell) (ca. 1625–168162),63 
14. Simon Kexlerus (1592–1669),64 
15. Martinus Erici Gestrinius (1594–1648), 
16. Petrus Laurbecchius (1628–1705), 
17. Johan Gezelius (1615–1690) och  
18. Daniel Erici Achrelius (ca. 1644–1692).65 

 
Hultman anser att de tre utländska författarna har haft stor betydelse 
för framställningen i svenska läroböcker i matematik. Tre år efter Tmf 
årgång 4 kommer femte årgången ut. I den första artikeln i Tmf, 
årgång 5 skriver Hultman en sammanfattning, eller som han själv 
skriver Hastig återblick på det föregående66, av de artiklar som han 
har skrivit hittills.67 De behandlar de tre utländska författarna Friesius, 
Ramus och Clavius samt tretton av de svenska lärobokförfattarna. 
Hultman nämner och behandlar redan i årgång 1 på sidorna 1–11 
Ramus och Clavius. Friesius nämns för första gången i årgång 5 och 
han ägnas bara 13 rader. Hultman skriver bl.a. följande om Friesius:  
 

Hans arbete Aritmeticæ practicæ methodus var skrivet redan 1535, 
… På titelbladet är en intressant tafla föreställande tre förnäma 
man sittande vid ett bord räknande med räknepenningar. Arbetet är 
för öfrigt tilldragande, har en vetenskaplig hållning, upptager 
bland annat lösning af rena eqvationer af den 2:dra till och med 
8:de graden. Vidare finnes en proportionslära. Den, som vill gå 
längre, hänvisar Gemma till Claudius Ptolemeus.68… Glansen af 
hans läror ådrog honom Karl V:s uppmärksamhet.69 

 

                                                                                                                   
60 Hultman F.W, Tmf, Årgång 4, 1871, s.5. 
61 Ibid, 1871, s.97–98. 
62 Svenskt biografiskt Lexikon (SBL), vol2. 
63 Man vet inte exakt när han föddes eller när han dog. 
64 Hultman F.W , Tmf, Årgång 5, 1874, s.145. 
65 Ibid, s.240. 
66 Ibid, s.1. 
67 I Årgång 1 behandlar Hultman bara två utländska lärobokförfattare, Ramus och 
Clavius, medan han i årgång 5 nämner en tredje person ”Rainer Gemma Friesius” se 
s.1-3 Hultman F.W, Tmf, Årgång 5, 1874. 
68 Hultman F.W, Tmf, Årgång 5, 1874, s.3. 
69  Ibid, s.3. 
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Hultman riktar kritik mot de flesta av äldre läroböckerna (1500–1600–
talet) och skriver i början av sin artikel så här: 
 

Som vi skola få se, innehålla de äldsta svenska läroböckerna 
vanligen regler, på hvilka man skulle blindt tro. Att begripa dem 
ansågs sannolikt öfvergå sundt förnuft. … Ofta inledas nämligen 
räkneböckerna af verser på latin och grekiska, hvilka till 
författarnes ära blifvit skrifna av professorer vid universiteten. 
Sina utgifna läroböcker tillegna författarne vanligen furstar, 
landshöfdingar, biskopar och andra rikets herrar. Det är tydligt, att 
innehållet af läroböcker med obegripliga eller svårfattliga regler 
endast med svårighet kan bana sig väg till en större allmänhet.70 
 
Innan vi öfvergå till de af svenska författare utgifna läroböckerna, 
skola vi redogöra för tvenne utländska, vilka synas hafva utöfvat 
ett stort inflytande på våra. Dessa båda utländska arbeten äro 
författade, det ena af Ramus, det andra af Clavius.71  

 
Denna kritik visar på Hultmans framsynthet. Idag accepteras inte 
sådana läroböcker som bara ger färdiga regler utan förklaringar. Men 
när de skrevs ansågs de vara lämpliga och progressiva. 
 
Petrus Ramus (1515–1572)72    
Om Ramus skriver Hultman ca 10 sidor. Ramus mördades den 24 
augusti 1572 under Bartolomeinatten i Paris och efter hans död gavs 
hans lärobok i aritmetik ut av Stadius i Paris 1581. Den omfattade 96 
sidor.73 Hultman påpekar att Ramus använde sig av reguladetri i 
många olika uppgifter.  
 

Om än i pedagogiskt hänseende Rami lärobok i aritmetiken lemnar 
åtskilligt öfrigt att önska, kunna vi ej annat än beundra den 

                                                 
70 Hultman, Tmf, årgång1, 1868,  s.2. Kursiveringen är min. 
71 Ibid, s.2. 
72 Ibid, årgång 1, 1868, fotnot s.3–4. Här finns även mycket intressant livshistoria 
om Rasmus. ”Han var sin tids störste matematiker i Frankrike, öfversatte Euklides’ 
elementer, författade en aritmetik, en geometri, en algebra, som ännu i det följande 
seklet begagnades.” Huktman ger också följande citat från Ramus: ”allt vad 
Aristoteles sagt är falskt”.  
73 Ibid, s.2–3. Ramus ” författade en aritmetik, en geometri, en algebra, som ännu i 
det följande seklet begagnades. …; den andra innehåller en vidlyftig teori om regula 
de tri, alligationsräkning samt geometriska serier.” Hultman, Tmf ,årgång 1, 1868, 
fotnot s.3–4. 
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skarpsinnighet, hvarmed han reducerar en mängd problem till 
regula de tri.74 

 
Olof Bure, en av de första svenska författarna av läroböcker i 
matematik, skriver i sin Abacus, 1609, att Ramus’ metod i reguladetri 
är snillrik men svår. 
 

Ramus docet ingenioso quidem, sed difficili negotio.75 
 
Christopher Clavius (1537– 1612) 
Clavius var en tysk matematiker som föddes i Bamberg 1537 och dog 
i Rom 1612. Hans samtida kallade honom det sextonde seklets 
Euklides. Hultman nämner hans åtta verk i matematik. Hultman sätter 
Clavius högst av de tre utländska författarna. Utöver de kända fyra 
räknesätten går Hultman igenom sju andra räknesätt76 från Clavius’ 
bok. Genomgången tjänar som en grund för den fortsatta 
läroboksanalysen. Hultman uppskattar Clavius genomgångar och 
skriver 
 

Clavii arbete utmärker sig för en synnerlig grundlighet, 
vetenskaplighet och mångsidighet. Alla operationer utför han och 
förtydligar på många sätt samt kontrollerar sina resultat genom 
flerfaldiga pröfningsmetoder.77  

 
 
2.4 De äldsta läroböckerna i matematik på svenska 
Den äldsta kända läroboken i matematik är från 1500–talet78 skriven 
av Peder Månsson.79 Boken är handskriven på latin. Hultman skriver:  

                                                 
74 Ibid, s.11. 
75 Ibid, s.11. 
76 De övriga sju räknesätten är 1. Regula trium, 2. Bolagsräkning, 3. 
Alligationsräkning, 4. Regula falsi, 5. Aritmetiska serier, 6. Geometriska serier och 
7. Läran om qvadratrötters utdragning. Hultman, Tmf, årgång 1, 1868, s.59–66. Jag 
skriver här sju andra räknesätt (även bråk har egen rubrik efter division), ty Hultman 
börjar med rubriken addition och avslutar med sista rubriken ” Läran om 
qvadratrötters utdragning”. Se Tmf ,årgång 1, 1868, s.54–67. 
77 Hultman, Tmf, årgång 1, 1868, s.54. 
78 Dahlin nämner Peder Månsson som en svensk matematiker från 1500-talet. Han 
skriver i sin avhandling att: ”Det är först vid 1500-talets början vi påträffat ett par 
svenska matematici, om hvilka man vet litet mer, än blott och bart att ”de varit 
skicklige i matematik”: vi mena Petrus Astronomus, äfven Dasypodius kallad, och 
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Han blef 1523 biskop i Westerås och dog 1534 i hög ålder.80 
 
Genom bibliotekarien Klemmings förekommande välvilja ha vi 
kommit i tillfälle att få studera en af Peder Månsson i Rom i början 
af 1500–talet under Sten Sture den yngres regering skrifven 
handskrift i aritmetik. Härigenom har vår kännedom om svenska 
aritmetikens histora blifvit så utvidgad, att den flyttar denna 
historia ett helt sekel tillbaka, alldenstund den af oss förut kända 
äldsta svenska aritmetik eller Olof Bures är tryckt år  1609. Som 
Peder Månssons handskrift är ganska kort och tillika 
svårtillgänglig samt svårläst i följd af ålder, stil och de många 
förkortningarne, införa vid den i sin helhet ordagrant och bifoga en 
svensk öfversättning.81 

 
Drygt hundra år senare, 1601, skrev Hans Larsson Rizanesander82 en 
lärobok i matematik på svenska. Rizanesanders bok trycktes aldrig på 
grund av brist på medel. Handskriften finns på Uppsala 

                                                                                                                   
Peder Månsson. Den förre, som än blifvit kallad magister, är professor i Uppsala och 
en utmärkt matematiker, var munk i Vadstena kloster i början af 1500-talet och 
berömmes af alla författare.” Dahlin 1875, s.15. Och Peder Månsson ”… är 
emellertid den förste känd svenske författare, af hvilken man ännu har någon 
matematisk skrift i behåll. Denna skrift utgöres af en liten uppsats om Regula de tri, 
som blifvit ordagrant återgifen och öfversatt af lektor F. W. Hultman i ”Tidskrift för 
Matematik och Fysik”, 1870, s.241-249.” Dahlin Ernst Mauritz, 1875, s.17-18. ”Han 
dog i temligen hög ålder 1534, Hultman F.W , Tmf, Årgång 3, 1870, s.243 
79 Han dog 1534. 
80 Ibid, årgån 5, 1874, s.4 
81 Ibid, Årgång 3, 1870, s.241–242. Fetsilen är av mig. 
82 På Internet (Nordisk familjebok) http://runeberg.org/nfcc/0270.html, kan vi läsa 
Rizanesander, Hans Larsson ”… har författat den första svenska lärobok i 
räknekonsten, hvilken också är den första af svensk man författade skrift, som 
specielt behandlar aritmetiken (en i art. Aritmetik anförd uppsats af Peder Månsson 
är blott ett excerpt ur Reischs »Margarita philosophica»). Denna lärobok, fullbordad 
d. 21. Aug. 1601 och dedicerad till hertig Johan af Östergötland, blef dock af brist på 
medel aldrig tryckt; manuskriptet, som på 1700–talet tillhörde Stiernman, finnes nu i 
Upsala universitetsbibliotek. - R:s räknebok ansluter sig i allmänhet mycket nära till 
samtida arbeten af Ramus, Clavius och Salignac. Efter en redogörelse för 
talsbeteckning och utnämning behandlas de fyra räknesätten i hela tal dels på linier 
(d. v. s. på räknebräde), dels ined siffror. Sedan följa läran om största gemensamma 
divisorn och minsta gemensamma dividenden, bråk, aritmetiska "och geometriska 
progressioner, regula de tri med dithörande räknesätt, samt läran om qvadrat-, kubik- 
och 5:te rots-utdragning. Af de eljest vid denna tid brukliga räknesätten saknas dock 
alligationsräkning och »regala falsi» med två antaganden. 
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universitetsbibliotek.83 I Ernest Mauritz Dahlins (1843–1929) 
avhandling från 1875, som är den första avhandlingen om svensk 
matematikhistoria,84 kan vi läsa följande: 
 

Af män, som stodo utom akademien, finnas några läroböcker i 
aritmetik från denna tid, af hvilka den äldsta, vi känna till, är en i 
Celseska donationen på Uppsala bibliotek befintlig handskrift på 
svenska, skrifven af Hans Larsson Rizanesander 1601.85 

 
Boken hade sannolikt stort inflytande på den första tryckta läroboken 
från 1614 av Aurelius.86 Dahlin skriver: 

Såsom man ser, motsvarar denna räknebok ej de fordringar, som 
ställas på en lärobok nu för tiden, alldenstund någon förklaring af 
de mycket svårfattliga reglerna ej förekommer på något ställe; men 
hon måste dock för sin tid anses ganska förtjenstfull, i synnerhet 
som hon helt visst är den äldsta på vårt modersmål skrifna 
räknebok. Författaren synes emellertid hafva rönt starka inflytelser 
af Ramus och Clavius, hvilkas arbeten äfven ligga till grund för 
alla aritmetiska läroböcker, som skrefvos i Sverige under den 
tiderymd, vi behandla.  Aurelius’ aritmetik, som första gången 
trycktes i Uppsala 161487, är af de räkneböcker, vi sett, den, som 
mest liknar denna, och torde det förtjena anmärkas, att man i denna 
Rizanesanders räknebok upptäcker temligen markerade spår af den 
flit, hvarmed de första kapitlen, om hela tal och bråk, blifvit 
studerade i förhållande till de övriga.88 

 
Rizanesanders bok89 består av 147 sidor indelad i 20 kapitel. Boken är 
mycket utförligt och prydligt skriven. Kapitel 1 och 2 utgör en sorts 
inledning. Kapitel 3–6 behandlar de fyra räknesätten.90 Kapitel 7 och 8 
handlar om största gemensamma delaren. 91 Bråk behandlas i kapitel 

                                                 
83 I biblitekets handskriftsamling med signum A1. 
84 Det andra akademiska avhandlingen, om matematikens historia i Sverige, är 
skriven av Staffan Rodhe med titeln, Matematikens utveckling i Sverige fram till 
1731, Uppsala universitet, 2002. 
85 Dahlin Ernst Mauritz, 1875, s.60. 
86 Ibid, s.60. 
87 Här hänvisar Dahlin till Hultman 1868 s.245-56. 
88 Ibid, s.73. 
89 Ibid, s.62–78. 
90 Ibid,.61. 
91 Ibid, s.64.  
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9–13 och kapitel 14 handlar om aritmetisk talserie.92 Reguladetri 
behandlas i kapitel 15 och 16 under respektive rubriker De Regula 
Aurea eller Detri93 och  De Regula Aurea vel Detri Omwent. De sista 
fyra kapitlen i tur och ordning handlar om bolagsräkning, 
kvadrat/kubikrotutdragning,94 regula cecis95 och regula falsi.96  
 
Troligen hade Hultman inte tillgång till Rizanesanders lärobok 
eftersom han skriver följande: 

Aegidius Aurelius är märkvärdig, emedan han är den förste, som 
på svenska språket utgifvit en räknebok. Hans Arithmetica eller 
Räknebook vann också ett så starkt insteg i skolorna, att minst 9 
upplagor af densamma utkommit.97  

 
2.5 Läroböcker som har använts under en längre period 
Det är denna grupp av läroböcker som jag använder mest i min 
avhandling. Här återfinns läroböcker i aritmetik av författarna 
Aurelius, Agrelius, Zweigbergk och Nyström. De behandlas i 
kronologisk ordning. 
 
Aurelius Ægidio (?–1648) 

Den fullständiga titeln på Aurelius räknelära är Arithmetica 
eller Een Kort och Eenfaldigh Räknebook uthi heele och brutne 
Taal medh lustige och sköne Exempel the Eenfaldighom som til 
thenne Konst lust och behagh hafwe kortelighen och 
eenfaldelighen till Nytto och Gagn. 

 
Boken gavs ut i elva upplagor mellan 1614 och 1705.98 Hultman 
framhåller att den andra upplagan från 1614 är den första tryckta 
                                                 
92 Ibid, s.65.  
93 Ibid, s.66.  
94 Ibid, s.67.  
95 Ibid, s.71.  
96 Ibid, s.72. Fetstilen är min. 
97 Hultman F.W., Tmf, årgång 5, 1874, s.5. 
98 Upplaga 1 på latin är tryckt i Uppsala 1614. De övriga 10 upplagorna är tryckta på 
svenska åren 1614, 1622, 1628, 1633, 1636, 1638, 1642, 1655, 1671 och 1705. De 
sex första upplagorna är tryckta i Uppsala. Upplagorna sju och nio är tryckta i 
Stockholm och den åttonde i Strängnäs. Upplagorna 1622 och 1636 nämns inte av 
Hultman. Jg hittade de två upplagorna på KB. Se Hultman, Tmf årgång 1, 1868, 
s.245 och årgång 5, 1874, s.5. 
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svenska läroboken i aritmetik på svenska. Enligt Hultman är första 
och andra upplagorna tryckta i Uppsala 1614 på latin respektive 
svenska.99 Alla de följande upplagorna från och med den fjärde 
upplaga 1633 är de i det närmaste oförändrade. Förändringarna består 
endast av några religiösa betraktelser.100 

 
Under tio år letade Bengt Johansson, föreståndare på Nationellt 
centrum för matematikutbildning (NCM), efter den första upplagan på 
svenska. Till slut hittade han den i Helsingfors universitetsbibliotek. 
Det är denna bok utgiven i faksimil som jag har som referens.101  
 
Svenskt biografiskt lexikon (SBL) presenterar Aurelius på följande 
sätt: 
 

Aurelius Aegidius Matthiæ Upsaliensis (Eggert Matsson), f. i 
Stockholm, † 1648 … . Fadern var guldsmeden Mats Eriksson, … 
A[urelius] är sannolikt den Egidius Matthiæ, som 1599 vid 
Uppsala universitet studerade aritmetik och geometri samt våren 
1601 avslutade sina studier där; säkert är, att han i aug. 1601 
anträdde en utrikes studieresa, varunder han enligt egen uppgift 
disputerade pro gradu utan att dock promoveras, och 1613 återkom 
till Sverige. Rector scholæ i Uppsala; stadssyndikus (stadsskrivare) 
i Stockholm 1618 vid valborgsmässan (tillträdde 11 maj); 
riksdagsman 1621; rådman med tillträde 12 maj 1633; kämnär för 
ämbetsåret 1636; kollegant i justitiekollegiet 22 maj 1637. — 
Ägde (1646) ett hus vid Lekamens gränd och ett vid Göran-
Hälsingesgränd.102  

 
I Nordisk familjebok läser vi att:  
 

Aurelius, Egidius, svensk läroboksförfattare i slutet af 16:e och 
början af 17 :e årh. Han var född i Uppsala, var någon tid rector 
scholse därstädes och blef sedan syndicus i Stockholm. Bland hans 
många arbeten är en aritmetisk lärobok, som under minst ett 
århundrade begagnades i de svenska skolorna.103 

 
Hultman är relativt kritisk mot Aurelius räknelära och skriver: 
                                                 
99 Ibid, årgång 5, 1874, s.5. 
100 Ibid, Årgång 1, 1868,  s. 247.   
101 Se s. 6 i  ”Aurelius’ räknelära från 1614” med inledning av Bengt Johansson. 
102 Svenskt biografiskt lexikon (SBL), s.450. 
103 Armatoler-Bergsund, Nordisk familjebok, Uggleupplagan.2, s.434. 
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Icke heller är hans bok i pedagogiskt hänseende utmärkt. Långt 
derifrån! I henne spåras ej ens ett bemödande att förklara de i sig 
sjelfva ytterst knapphändiga och svårfattliga reglerna.  Sjelfva 
mottot på boken – de hemlighetsfulla verserne – häntyder på 
räkneläran såsom något synnerligen underbart, i det den lärer att 
lösa så obegripliga gåtor och hvilka dertill tyckas innebära 
motsägelser.104 

 
Hultman poängterar att Aurelius räknelära inte inför utländska enheter 
utan använder sig av de mått som på den tiden förekom i svenskt 
vardagsliv.105 Fördelen med Aurelius’ räknelära är enligt Hultman att 
Aurelius följde Ramus’ metoder. 
 

Aurelii räknebok karakteriseras för öfrigt bäst, då jag säger, att han 
följt Ramus i det hufvudsakligaste, ehuru han saknar Rami reda 
och skärpa.106 

 
Aurelius går igenom de fyra räknesätten med algoritmer (kap. 1–9). 
Han använder sig även av s.k. räknepenningar d.v.s. en form av 
abakus. Av decimalbråk finns inget spår inte ens i den sista upplagan 
från 1705.107    
 
Hultman uttrycker sin förvåning över att boken använts så länge och 
skriver: 
 

Att boken under en så lång tidrymd kunde qvarstå som lärobok och 
ej utträngdes af bättre under senare hälften af 1600-talet utgifna, är 
så mycket märkvärdigare, som de senare upplagorna ej tillegnade 
sig de framsteg som räkneläran under detta tidehvarf gjorde.108 

 
Nicolaus Petri Agrelius (Agrell) (ca. 1625–1681) 
Agrelius’ lärobok heter Arithmetica eller Institutiones arithmeticæ.109 
Hultman skriver 

                                                 
104 Hultman F.W., Tmf, Årgång 1, 1868, s.248. Fetstilen är av mig. 
105 Ibid, s.248. 
106 Ibid, s.248. 
107 Ibid, s.251. 
108 Ibid, s.247. 
109 Enligt Svenskt Biografiskt Lexxikon (SBL), band 1 s. 284,  var Agrelius död 
1681 och enligt Hultman dog Agrelius omkring 1650. (Tmf, årgång 4, s.5). 
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Agrelius föddes i Småland, blef 1646 medlem af Smålands nation i 
Uppsala, var 1672 borgmästare i Warberg och dog före 1692. Hans 
lefnad infaller sannolikt ungefär mellan åren 1625 och 1680.110 
 
Agrelii lärobok Institutiones arithmeticae111 är den vidlyftigaste af 
alla i Sverige utgifen läroböcker; den är bland alla den minst 
pedagogiska och genom sin utförliga utveckling af det 
spetsfundiga kapitlet om proportioner den mest skolastiska. Detta 
oaktadt har den begagnats längre än någon annan räknebok i 
skolorna.112  

 
Boken trycktes i tio upplagor113 mellan 1655 och 1798. Boken har 
alltså använts som lärobok i Sverige under minst 144 år. Han gav 
endast ut den första av de tio upplagorna själv. 114   
 
Den upplaga jag har som referens är från 1754. På första sidan står 
namnet Gustaf Söderbaum samt årtalet 1822 skrivet för hand. Det 
antyder att boken användes ända in på 1800-talet. Hultman skriver 
 

Knappast torde någon lärobok haft att glädja sig åt ett så långt lif 
som Agrelii lärobok i räkning.115 

 
Det är svårt att uppskatta hur många år sista upplagan användes. Man 
kan gissa att den har varit aktuell ända fram till Zweigbergks första 
upplaga från 1839 som var mer modern. 
 

Samma karaktär bibehålla de svenska läroböckerna nära nog in på 
1800-talet. Den av dessa, som varit mest brukad och tillika haft 
största inflyttande på följande läroböcker, är av Nicolaus Agrelius 
(upplagor 1655–1798).116 …  
 

                                                 
110 Hultman F.W, Tmf, Årgång 5, 1874, s.10. 
111 I mitt exemplar från 1754, står bara ”Agrelii Arimetika”. 
112 Hultman F.W, Tmf, Årgång 5, 1874, s.9. 
113Agrelius’ lärobok trycktes minst i 9 upplagor. Första och tredje upplagan trycktes 
i Stockholm 1655 respektive 1683. De övriga upplagorna trycktes i Göteborg 
respektive1672, 1729, 1737, 1738, 1754, 1781, och 1798. Se Hultman F.W , Tmf, 
Årgång 5, 1874, s.9. Upplaga 1700 finns på KB. 
114 Hultman F.W., Tmf, Årgång 4, 1871, s.209. 
115 Ibid, s.109. 
116 Lönnqvist Conrad, Qutuor species, Gamla och nya metoder. Verdandi Tidskrift 
för Ungdomens målsmän och vänner, Trettiofjärde årgången 1916, Stockholm, s. 97. 
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En typ för dessa något modernare läroböcker är Zweigbergks 
Lärobok i räknekonsten, I:sta uppl.  1839. Den användes allmänt 
och ansågs länge oöverträfflig.117 

 
 Hultman uppskattar att Agrelius’ lärobok haft en livslängd som är 
mellan 187 och 200 år.118 
 

…, har således hans lärobok varit använd i Sveriges skolor i 187 
år, d.v.s. i nära 200 år eller ifrån Karl X Gustafs tid 1655, ända in i 
Karl XIV Johans regering.119  

 
Den naturliga frågan är: Varför användes Agrelius’ lärobok så länge i 
svensk matematikundervisning? Skedde det inte under dessa 200 år 
förändringar i samhället i allmänhet och i undervisning i synnerhet 
som ställde nya krav på läromedel i matematik? Hultman ställde fyra 
frågor, som han delvis besvarade i en artikel om Agrelius från 1871. 
Frågorna anges nedan i den ordning han ställer dem. 
 

Hvad kan skälet vara till en så lysande framgång? 
1. Är hans lärobok utmärkt framför föregående svenska 

aritmetiska läroböcker genom goda bevis och förklaring?  
Nej, några bevis framställas här ej. 
 

2. Finns der decimalräkningen bättre framstäld än hos föregående 
författare? 
Nej, i ingen enda upplaga ända intill 1798 förekommer ett ord   
Om decimalräkning. 
 

3. Är arbetet framstående genom de vyer det erbjuder, genom ett 
noggrant fasthållande af hvad som är hufvudsak och hvad som 
är bisak? 
Nej, tvertom kan det karakteriseras genom  dess brist på  
förmåga att skilja mellan hufvudsak och bisak. 
 

4. Kanhända är dock arbetets innehåll lätt att inhämta genom 
lärobokens ringa omfång? 
Nej, någon digrare lärobok i räkning än Agrelii på 400 sidor  
Har hvarken förr eller senare blifvit utgifven.120 
 

                                                 
117 Ibid, s.98. 
118 Hultman F.W., Tmf, Årgång 4, 1871, s.210. 
119 Ibid,  s.210. 
120 Ibid,  s.210. Numreringen, kursivering och fetstil är mina. 
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Efter de ovanstående frågorna och svaren gör Hultman följande 
analys:  
 

Dess framgång kan derför svårligen föklaras af annat än af det 
imponerande i dess dedikation121 till konung Karl Gustaf, af det 
vidlyftiga och ytterst detaljerade arbetet, af dess stora massa af 
räkneexempel samt af den nära anslutningen mellan denna 
lärobok och den då mest begagnade artimetiska läroboken, näml. 
Aurelii[ ]Agrelii 122 lärobok … Björcks ojämförligt mera 

framstående lärobok skiljde sig för mycket från Aurelii [ ]Agrelii  
lärobok för att kunna blifva allmännare antagen.123 

 
Jag kan gissa att jämfört med en del av dagens mest använda 
läroböcker är nyckeln till framgångar den stora massa af 
räkneexempel. En del av kritiken är obefogad. Dedikationen till Karl-
Gustaf kan ha haft betydelse för att få ekonomiska möjligheter att 
trycka de första upplagorna, men den förklarar inte varför boken 
användes långt efter kungens död. Att kungen stött utgivningen av den 
första utgåvan framgår av följande:  
 

I upplaga af år 1655 säger han sig hafva åtnjutit stipendium vid 
Uppsala akademi samt af konungen erhållit särskidt privilegium på 
tryckning af sitt arbete och till tacksamhet derför tillegnat det till 
konungen.124  

 
Men det fanns de som försvarade Agrelius framställning. I företalet 
till 1754 års upplaga som är daterat den 28 november 1738 skriver 
P.A. Bliberg står  

 
Onekligt är väl att åtskilliga kårtare räkne-Sätt/ än Agrelius brukar/ 
äro i senare tider uppfundne/ och äfwen väl här i Sverige öflige; 
men likafullt blir dock en ostridbar sanning/ att hans Methoder äro, 
som förfarenheten wisar/ så väl tydligare/ som lättare/ at fatta för 
de mindre qwicka och upstädade hufwuden/ hvilka begripa äfwen 
så litet/ ehuru man predikar för dem/ en hop beniga algebraiska 
uplösningar/ samt Decimal- och Centonal-Räkningar/ som Bonden 
Grekiska. En som wäl upodladt sina snillesgåfwor/ kan med 

                                                 
121 Bok som författaren lämnar som gåva NEO. 
122 Här finns det tryckfel hos Hultman. Det står Aurelii men han menar Agrelii. 
123 Ibid,  s.210. Fetstilen är min. 
124 Ibid, s.212. 
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redighet lära Räkne-Konsten så/ att han vet gifwa besked til allt 
hwad han deruti lärdt/ och må derföre en sådan gerna följa hwad 
Auktor han finner behag ut; men en enfaldigare lärer bäst genom 
flitig öfning och exempel/ fast han ej kan begripa hwarföre det 
bör wara så/ och intet så. Agrelii fiende må derföre fritt svärta 
hans Räkne-Bok; hälst som deras lack och tadel/ långt ifrån att 
fläcka och sudla hånne/ gifwa hånne fast mer glants/ och befordra 
hennes beröm. Och alltså gjorden i bättre och skäligare/ mine käre 
Momister! om I fölgden hwad Arithmetica. I hade smak före/ och 
lemnade denna i det wärde/ hon förtjenar.125 

 
Boken indelas i fyra delar/kapitel. Cap.I eller första delen handlar om 
hela tal och bråktal med de fyra räknesätten. Reguladetri kommer i 
början av Cap.II. I tredje delen ingår reguladetri conversa och dupla 
och till sist har vi regula alligationis, regula falsi och cecis (även 
kallad regula virginum) i fjärde del av boken. 
 
Hultman kommenterar den fjärde delen och skriver: 
 

Här sammanfaller Agrelii framställning med Clavii och Aurelii.126 
 
Hultman avslutar en av sina artiklar (Tmf, Årgång 4, 1871, s 209–224) 
om Agrelius på följande sätt: 
 

Slutord. Av vår framställning af Agrelii arbete visar sig, att 
detsamma är öfver måttan detaljeradt och att der huvudsak och 
bisak äro blandade som hvarandra. För dess läsare bör 
räknekonsten förefalla synnerligen vidlyftig, dess inhemtande ett 
verkligt herkulesarbete, och författaren Agrelius sjelf ett 
märkvärdigt underdjur i afseende på lärdom. Tanken på huru 
Sveriges ungdom i nära 200 år plågats med detta arbete och 
derigenom tillbakahållits i sin utveckling är i sanning 
förfärande. Man kan derför ej vara nog tacksam mot de män, 
hvilka genom korta, enkla och väl redigerade läroböcker bidraga 
till att sprida och hos litet hvar inplanta de sanningar och 
upptäckter, som våra store män bragt i dagen. Tanken på hvad 
ondt Agrelii lärobok gjort och hvad godt en god undervisning 
kan göra, bör vara lifvande för hvarje skolman. Skolmannen är 
ju mellanhanden, som förer det skapande snillets alster till hvarje 

                                                 
125 Agrelius, Arithmetik, upplaga 1754 s.1–2 i företal. Kursiv/fetstiler är av mig.  
126 Hultman F.W., Tmf, Årgång 4, 1871, s.224. 
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härd. Utan denna mellanhand skulle dessa alster komma verlden 
till liten eller ingen nytta.127 

 
I en artikel i Tmf årgång 5 gör Hultman följande sammanfattning:  

 
Bland ofvanståendesvenske författare128 äro i vetenskapligt 
hänseende mest framstående: Olof Bure, Stjernhjelm, Biörk och 
Buddaeus. De äldsta mest använda läroböcker i räkninng under 16- 
och 1700-talet i Sverige voro Aurelii 9 upplagor, Hortulani 4 och 
Agrelii 9 upplagor, ehuru i dessa förekomma hvarken bevis för 
reglornas giltighet ej heller någon decimalräkning. Decimaler 
förekomma endast hos Stjernhjelm och Biörk.129 Anders Bure 
begagnar tiotalsindelningen för mått och vigt. Peder Månssons och 
till större delen Stjernhjelms arbeten utgöras av handskrifter. 
 
Jämför man desse författares ståndpunkt med utländske författares, 
finner man, att de svenske stått långt efter sin tid. Så t. ex. är 
Agrelii lärobok af år 1655 ingalunda längre hunnen än Rami 
hundra år tidigare af år 1555. Själfve Stjernhjelm, så framstående 
han än var, hade ej tagit del af Cartesii år 1637 utgifna 
matematiska märkvärdiga arbeten, ehuru han var samtidig med 
honom och vid drottning Kristinas hof gjort dennes personliga 
bekantskap. I stället hade han flitigt studerat den 50 år äldre 
Stevins arbeten. Korteligen, författarne voro från 50 till 100 år 
efter sin tid och somliga läroböcker ända till 250 år efter sin tid. 
Man jämföre t. ex. Gemma Friesii arbete, dateradt år 1535 med 
Agrelii 263 år senare arbete, upplagan af år 1798.130 

 
Per Anton von Zweigbergk (1811–1862) 
Zweigbergk föddes den 11 januari 1811 i Jönköping, han blev student 
i Uppsala 1826 och filosofie doktor 1836. Han tjänstgjorde 1837–
1840 som duplikant131 vid Klara skola i Stockholm och därefter 
                                                 
127 Ibid, s.224. Fetstilen är av mig. 
128 Här menar Hultman följande författare: Peder Månsson, Olof Bure, Johannis 
Bothvidi, Aegidius Aurelius, Andereas Jonæ Gothus, Petrus Nicolai Ublenius, 
Anders Bure, Henrik Olofson Hortulanus, Georg Stjernhjelm, Mathias Andreæ 
Biörk, Nils Buddæus, J. Merus och Nicolaus Petri Agrelius (Agrell). 
129 Enligt Hultman (i Tmf årgång 5 från 1874, s.237) kan ytterligare tre personer 
sägas ha använt decimalräkningen i sina böcker; nämligen Anders Bure 1637, 
Gestrinius 1642 och Kexlerus 1649. 
130 Ibid, årgån 5, 1874,  s.10. Fetstilen är av mig. 
131 ”Extra lärare vid svenska elementarläroverk. … Sådana lärare anställdes, när, till 
följd af för stort antal lärjungar, en klass måste delas i två grupper.” Svenskt 
biografiskt handlexikon http://runeberg.org/sbh/b0765.html. 
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arbetade han i Maria skola i samma stad till 1854 då han gick i 
pension på grund av sjukdom.  Han avled den 16 oktober 1862 i 
Kroken i Västergötland. Hans lärobok heter Räknekonsten med 
talrika övnings-exempel som gavs ut i minst trettiofem upplagor 
1839–1920. Den första upplagan gav alltså Zweigbergk ut tre år efter 
sin promotion.132 Han utgav även Läseöfningar i grekiskan år 1844 
och skrev uppsatser i undervisnings – och bankfrågor.133 
Zweigbergks lärobok användes även i Finland. Under perioden 1852-
1878 gav Johan Henrik Eklöf ut nio upplagor. Lärobokens namn var 
oförändrad men som författare står Zweigbergk-Eklöf. Emanuel 
Gabriel Björling gav ut ett litet häfte 1850 under namnet 
Förändringar och tillägg vid v. Zweigbergks lärobok i räknekonsten. 
Dessa böcker finns på KB i Stockholm. 
 
I avhandlingen har jag använt trettonde upplagan från 1856 som är 
bearbetad med avseende på de då nya mått–, vikt– och myntenheterna 
som baseras på decimalsystemet. Till boken medföljer särskilda 
häften med facit och tabeller. Den 17:e upplagan från 1862 är den 
sista som Zweigbergk själv ombesörjt. Upplagorna 18, 19 och 20 har 
utgivits oförändrade.134 Den första omarbetade upplagan som utgivits 
efter författarens död är den 21:a från 1870.  
 
Läroboken135 består av 236 sidor indelad i sju kapitel, ett tillägg om 
ekvationsläran och tabell över måttsystemet. Kapitel 1, 2 och 3 
handlar om de fyra räknesätten, vilka behandlas separat i avsnitt om 
hela tal, bråk, decimaltal och slutligen sorter. Kapitel fyra har rubriken 
reguladetri. Här behandlas även t.ex. bolags- och alligationsräkning, 
kvadrat och kubikrotutdragning. I kapitel III går Zweigbergk igenom 

                                                 
132 Jan Bäckmans förord till Zweigberkgs lärobok i trettiförsta upplaga, s.1.  

Upplaga År Upplaga År Upplaga År 
1 1839 22 1873 30 1903 

11 1854 23 1875 31 1908 
 13 1856 24 1877 32 1911 
14 1858 25 1881 33 1914 
16 1861 26 1885 34 1919 
17 1862 28 1893 35 1920 
21 1870 29 1898   

 
133 Svenskt biografiskt handlexikon, http://runeberg.org/sbh/b0765.html.  
134 Jan Bäckmans förord till Zweigberkgs lärobok i trettiförsta upplaga, s.3. 
135 Upplaga 13, 1856. Första upplagan 1839 består av 178 sidor och 6 kapitel. 
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de fyra räknesätten där uppgifterna handlar om olika sorters mått och 
enheter samt omvandlingar från mindre enhet till större eller vise 
versa. Zweigbergk börjar alltid med en förklaring och en beskrivning 
av en ny regel genom att lösa några enkla exempel. Därefter följer 
oftast enkla övningar, sedan frågor avsedda som muntliga övningar 
och slutligen övningsuppgifter. I slutet av varje kapitel kommer 
blandade övningar. Många övningar har samma karaktär. Det känns 
som att elevens eget räknande är i centrum. 
 
År 1872, tio år efter Zweigbergks bortgång trycktes Undernådigt 
Betänkande av ”den i Nåder tillsatta Kommissionen för behandling af 
åtskilliga till undervisning i Matematik och Naturvetenskap inom 
Elementarläroverken”. I betänkandet har man recenserat några 
läroböcker bl.a. Zweigbergks. Den får bra betyg av kommissionen 
som skriver  
 

De talrika upplagor, som denna bok upplefvat, och den betydliga 
spridning, den än i dag har, torde redan i och för sig vittna, att den 
eger stora förtjenster. Den utmärker sig genom åskådlighet, korthet 
och bestämdhet i uttryck, rikedom på omvexlande exempel samt 
ett genom de många upplagorna lätt förklarligt företräde framför 
andra läroböcker i samma ämne i afseende på undvikande af 
tryckfel och oriktiga resultater. Den upptager, ehuru i ringa mängd, 
frågor till muntlig öfning, och de anmärkningar, som i de sednare 
upplagorna tillagts, huru korta de än äro, sprida ofta rätt mycket 
ljus öfver den gifna definitionen eller regeln. Derjemte hafva i den 
sista upplagan de gamla sorterna fått en jemförelsevis underordnad 
plats och ej användts så mycket som de nya, hvilken förändring 
äfven länder till arbetets fromma. Detta räknar emellertid ännu 
nästan för mycket på en skicklig lärares biträde, och öfvertygelsen 
härom i förening understundom med skiljaktiga åsigter i fråga om 
proportions- och eqvations-lärans användbarhet inom räkneläran 
tyckes hafva framkallat den mängd af läroböcker i detta ämne, som 
hos oss utkommit de sednaren åren.136 

 
I den 28:e upplagan från 1893 användes metersystemet och 
framställningen anpassades till då aktuella pedagogiska teorier. 
 

                                                 
136 ”Undernådigt Betänkande, den i Nåder tillsatta Kommissionen för behandling af 
åtskilliga till undervisning i Matematik och Naturvetenskap inom 
Elmentarläroerken”, Stockholm 1872, s.95. Fetstilen är min. 
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Sedan man nu ändtligen kommit till stadga i nära nog uteslutande 
användningen af det metriska systemet, har jag i denna upplaga 
kunnat taga steget fullt ut beträffande tillämpningen af antydda 
sortsystem, hvarjämte en och annan ändring skett med ledning af 
nyare, mer allmänt framträdande pedagogiska grundstser.137 

 
Enligt Jan Bäckmans förord till Zweigbergks lärobok, upplaga 31 har 
sammanlagt Zweigbergks lärobok tryckts i omkring 270 000 
exemplar. Den första upplagan trycktes i endast 2000 exemplar 
medan de övriga trycktes i 10 000–15 000 exemplar.138 Boken är, 
som sagt, även översatt till finska. Vi avslutar avsnittet om 
Zweigbergk med ett citat från ett av hans förord där han bl.a. kommer 
in på reguladetri: 
 

Denna lärobok utgår nu i en ny upplaga, bearbetad med afseende 
på det nya systemet för mått, vigter och mynt, men för öfrigt till 
plan och uppställning oförändrad. Utgifvaren har hvarken ansett 
sig böra för densamma antaga den ”nyare methoden” att helt och 
hållet grunda elementar-arithmetiken på algebrans tecknings- och 
eqvations-lära, eller den nyaste methoden, hvilken derutur 
bannlyser både eqvations- och proportions-lära. Han fortfar att 
tro, att båda dessa läror, i sina enklaste grunddrag, kunna med 
fördel användas inom elementar-arithmetiken, då det sker i 
behörig ordning. Begreppen som likhet och förhållande 
förekomma redan tidigt vid den arithmetiska undervisningen, och 
användningen af derpå grundade enklare läror kan icke anses 
vara för densamma främmande. … Ehuru det förra 
förfaringssättet kan hafva sitt värde, dels såsom en utväg att låta 
lärjungen något tidigare behandla enklare Regula-de-tri-frågor, 
för hvilka det bäst lämpar sig, dels såsom ett medel att ytterligare 
förklara och bekräfta det arithmetiska resultat af dylika frågor,139 
… så tillhör den uteslutande hvarken den ”nyare” eller ”nyaste”, 
utan lika mycket den gamla rätt förstådda methoden. Att denna 
lärobok också i sin mon, ifrån första utgifvandet, åsyftat en så 
mycket som möjligt förståndsbildande undervisning i elementar-
arithmetiken, lärer icke hafva undfallit någon opraktisk 
granskare.140  

 

                                                 
137 Jan Bäckmans förord till Zweigbergks lärobok, upplaga 31, 1908, s.VI. 
138 Ibid, s.5. 
139 Fetstil är av mig. 
140 Zweigbergk, upplaga 13, Stockholm1856, Förord s.1-2. 
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Carl Alfred Nyström (1831–1891) 
I Nordisk familjebok läser vi att Nyström arbetade som fysiker vid 
telegrafverket och skrev den omtalade läroboken i aritmetik, 
Sifferräknelära, som utkom med minst 24 upplagor (1853-1924); en 
lättare version av denna bok heter Räknelära för fruntimmer som 
utkom 1854. Han gav också ut en bok med titeln Supplement till 
aritmetiken eller läran om digniteter och rötter samt logaritmer 
1856.141 Nyström gav dessutom ut en handbok i telefoni och fysik 
samt en bok om eldsläckningsväsendet. Han var också Sveriges 
ombud vid 1881 års internationella kommitté i Paris för utarbetande 
av förslag till internationella enheter inom elektricitetsläran och 
elektroniken. Nyström var alltså en mångsidig vetenskapsman som 
inte bara engagerade sig i skolundervisningen. 142  
 
I denna avhandling används Nyströms tjugonde upplaga från 1908. 
Det är samma år som Zweigbergks trettioförsta upplaga kom ut. De 
två böckerna trycktes hos samma bokförlag och har nästan identiska 
utseenden.  Zweigbergks bok innehåller 4 sidor mer än Nyströms bok 
men kostar 25 öre mindre (Zweigbergks resp. Nyströms bok kostade 2 
respektive 2:25 kronor).  

                                                 
141 ”Undernådigt Betänkande, den i Nåder tillsatta Kommissionen för behandling af 
åtskilliga till undervisning i Matematik och Naturvetenskap inom 
Elmentarläroerken”, Stockholm 1872, s.87. 
142 Följande biografiska notis är hämtad från Nordisk familjebok:” ämbetsman, 
fysiker, f. 12 april 1831 i Tierps socken, Uppsala län, d. 19 aug. 1891 på Gryt, 
Södermanlands län, student i Uppsala 1849, blef 1854 tjänsteman inom 
telegrafverket, där han 1873–79 var t. f. föreståndare för telegrafverkets 
undervisningsanstalt, 1881 blef byråchef och 1887–90, på egen ansökan, var 
direktör vid Stockholms centraltelegrafstation. N., som på sin tid var en af 
telegrafiens främsta målsmän i vårt land, konstruerade 1855 för dub-beltelegrafering 
en kontinuitetbevarande nyckel, upprättade förslag till undervisningens ordnande vid 
telegrafen, utarbetade schema för linjeunder–sökningarna samt författade Lärobok i 
telegrafi (1869 f 2:a uppl. 1878) och Handbok i telefoni (1885) samt fysiska afh. i 
Vet. Akad. handl. (1862, 1873, 1876). Han var svenskt ombud vid 1881 års 
internationella kommitté i Paris för uppgörande af förslag till internationella enheter 
inom elektricitetsläran och elektrotekniken. Som inspektör vid Städernas allmänna 
brandstodsbolag (1870–81) utgaf han Om eldsläckningsväsendets ordnande i våra 
städer och köpingar (1871) med en brandordning af grundläggande betydelse på 
området och tog initiativ till brandchefsmöten (se Brandchef). En af N. 1853 utg. 
Sifferräknelära utkom i 25 uppl. http://runeberg.org/nfcq/0481.html.  
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Nyströms lärobok består av 288 sidor indelad först i två delar med 
samma namn med underrubriken Förra kursen (s.1–138) och Senare 
kursen. I första delen går han igenom de fyra räknesätten med hela tal, 
decimalbråk och sorter. I andra delen behandlar han de fyra 
räknesätten med bråktal och avslutar denna del med kapitlet De fyra 
räknesättens användning för besvarandet av vissa slag i det dagliga 
livet förekommande frågor. Kapitlen delas in i nio underrubriker143 
med en inledning (2,5 sidor), där han börjar med en introducerande 
genomgång av reguladetri. Enkel reguladetri (s.187– 203 inklusive 14 
lösta och förklarade uppgifter samt 158 övningsexempel) och 
sammansatt reguladetri (s.203–212 inklusive 6 lösta och förklarade 
uppgifter samt 50 övningsexempel) behandlas under var sin 
underrubrik.  I detta kapitel behandlas även t.ex. bolagräkning och 
alligationsräkning. Efter kapitlen ges ett antal uppgifter under namnet 
provtal och de följer bokens innehåll. Det finns även t.ex. geometriska 
frågor. 
  
Nyströms åttonde upplaga från 1871144 recenserades på följande sätt: 
 

Från de fyra räknsätten med hela tal öfvergår författaren till läran 
om decimalbråk,… Derefter följa de allmänna bråken. Slutligen 
upptages under den gemensamma rubriken ”de fyra räknesättens 
praktiska användning” regula-de-tri-, intresse-, rabatt-, 
diskont-räkning o. s. v. Vid dessa lösas de framställda frågorna 
genom den s.k. reduktionen till enheten, hvilken metods förnämsta 
representant i vårt land detta arbete kan anses vara,… 
 
Arbetets största förtjenst ligger i den enhet och 
öfverskådlighet öfver räknelärans innehåll, som sålunda 
vinnes. Såsom ytterligare förtjenster skulle kommissionen vilja 
framhålla, att författaren på åtskilliga ställen ersatt reglerna 
genom exempel, hvilkas lösning beledsagas af förklaring, och 
hvilka sålunda både göra reglerna öfverflödiga och gifva för denna 
ståndpunkt tillräckliga bevis för deras berättigande, samt att han 
vid uppgifter rörande tideräkning varit något noggrannare än 
de flesta andra. 

                                                 
143 Utöver reguladetri innehåller läroboken t.ex. bolagsräkning och 
alligationsräkning men inte regula cecis. 
144 År 1872, tio år efter Zweigbergks bortgång trycktes ”Undernådigt Betänkande” 
av ”den i Nåder tillsatta Kommissionen för behandling af åtskilliga till undervisning 
i Matematik och Naturvetenskap inom Elementarläroverken”. 
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Såsom anmärkningar mot detsamma må nämnas, att det ej 
innehåller någon hufvudräkningskurs, att exemplen med benämnda 
tal följa efter dem med obenämnda, att definitionen på 
multiplikation i hela tal är oklar och den på division ofullständig 
samt ingedera användbar vid samma räknesätt med bråk, utan att 
likväl vid dessa några nya anföras, att vid multiplikation i sorter ett 
konkret tal betraktas som multiplikator, samt slutligen att de gamla 
sorterna något för mycket användas.145 

 
I en recension från år 1916 skriver Conrad Lönnqvist146 efter en 
inledande kritik mot läroböcker från 1500–1600 talet speciellt 
Agrelius’ Arithmetica att  
 

Argumenteringen synes nästan kunna duga för våra dagars 
mekanister─ Emellertid fortfara läroböckerna i den gamla av 
Agrelius plöjda fåran – med en eller annan förbättring. … Regelns 
noggranna inlärande sättes tydligen i främsta rummet, och den 
inpräntas genom massor av exempel … En typ för dessa något 
modärnare läroböcker är Zweigbergks Lärobok i räknekonsten, 
1:sta uppl. 1839. Den används allmänt och ansågs länge 
oöverträfflig.  
 

                                                 
145 ”Undernådigt Betänkande, den i Nåder tillsatta Kommissionen för behandling af 
åtskilliga tilll undervisning i Matematik och Naturvetenskap inom 
Elmentarläroverken”, Stockholm 1872, s.86–87. Fetstilen är min. 
146 Lönnqvist, Conrad Leopold, f 15 nov 1889 i Sala, d 12 april 1969 i Södertälje. 
… FM vid UU 30 maj 1911. han började sin lärarkarijären vid Gbgs östra realskola 
vt 1915. har arbetat som lärare bland annat i  Örebro 1915–17, adjunkt i matematik o 
fysik i Umeå 1917 samt lektor där 1918–19, ordf i Umeå folkbildning 1919–23. 
Disputerade vi UU 1927, FD där 16 sept 27. Ordförande i statens läroboksnämnd 
1938–59, ordförande i Sveriges religiösa reformförbund 1948–55.  Lönnqvist 
lämnade Uppsala för lärarbanan men genomförde ändå under 20-talet licentiat- och 
doktorsarbeten i teoretisk astrofysik. Senare publicerade han ytterligare några 
vetenskapliga artiklar. Lönnqvist har främst blivit känd som flitigt verksam 
populärvetenskaplig författare och föreläsare. I mer än 25 år var Lönnqvist lektor i 
fysik och matematik i Södertälje och en ovanligt uppskattad lärare. Samtidigt var 
han engagerad i politiskt arbete. Liberalismen låg sedan ungdomen hans hjärta nära, 
och han var under 30-talets andra hälft ordförande i folkpartiets lokalavdelning i 
Södertälje. För Lönnqvist var det en självklar strävan att förena humanism, 
naturvetenskap, religion och politik. När allt kom omkring, var det fråga om skilda 
aspekter på samma enhetliga värld. Med kunskaper, praktiskt arbete och djupare 
föreståelse inför universums storhet kunde människan söka sig en plats i världen. 
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), band 24, s.560. 
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Emot mitten av 1800-talet börja friskare vinder blåsa. En 
opposition mot det Zweibergkska systemet kommer till synes i 
flera räkneböcker, bland dem C.A. Nyström, Siffer-Räknelära 1:sta 
uppl. 1853.147   

 
 
2.6 Läroböcker som hade haft betydelse i pedagogiskt eller 
vetenskapligt avseende, men som använts endast under kortare 
period  
 
I detta avsnitt behandlar vi läroböcker av Georg Stjernhjelm, Mathias 
Andreae Biörk, Anders Celsius, Nils Petter Beckmark, Emanuel 
Gabriel Björling och Frits Wigforss. 
 
Mathias Andreæ Biörk (1604–1651) 
Hans fullständiga namn var Matthias Andreæ Björkstadius (Betullius). 
År 1627 var han student i Uppsala. Som matematiklärare började han 
1639 i Västerås gymnasium, där han själv varit elev i sin ungdom. I 
Västerås gymnasium fullföljde han närmast sin företrädares, Georg 
Stiernhielms intentioner.148 
 
Biörk hade ett genuint intresse och begåvning för mekanik. Han 
konstruerade ett långt gevär och som han ämnade erbjuda kungen. 
Han gjorde även vingar och flög, men föll och bröt ena benet.149 
 
Bokens fullständiga titel är lång: 
 
ARITHMETICA eller Räkne-Book, uthi hvilken Blifwer förhandlat/ om 
räknebokens naturliga Ordning och gemeene Räkningar, båhde vthi 
heele och brutne Thal (med nyttighe Underrättelser förbättrade), 
såsom ock om then berömlige Algebra, samt Logistica sexagenaria 
och Geodaetica. Hwilke så klart föreställas, att hwar och en, (som 
någhot Förstånd hafwer kan them medh eghen Flijt fatta. 

                                                 
147 Sandström Anna och Hökerberg Lars, Verdandi Tidskrift för Ungdomens 
målsmän och vänner, 34 årgång 1916, artikeln av Lönnqvist Conrad, Quatuor 
species. Gamla och nya metoder, s.98. 
148 Svensk Biografiskt Lexikon (SBL), band 4, s.608. 
149 Hultman F.W., Tmf, Årgång 4, 1871, s.5. Biörks far dog vid 91 årsålder ett år 
efter sonen s Mathais bortgång 1652. 
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Sammandraghen aff MATTHIA ANDREÆ Biörk. Westrås MDCXLIII. 
150 
 
Hultman anser att Biörks Arithmetica eller räknebook från 1643 har 
mycket stora såväl pedagogiska som vetenskapliga förtjänster. 
Reglerna bevisas oftast med hjälp av förut uppställda definitioner, 
axiom och postulat.  
 
Anmärkningsvärt är, att Biörk vid sammansatt reguladetri går tillbaka 
till enheten, något som ännu långt senare inte var fallet vare sig i 
Sverige eller i utlandet. Alla exempel formuleras konkret. 151 Efter att 
ha gått igenom några av exemplen skriver Hultman  
 

Af detta visar sig, att Biörk var en pedagog af första ordningen, i 
det han frigör sig från de diktatoriska regler, som förut varit de 
ensamt rådande i aritmetiken, och låter i stället det nyktra 
förståndet leda sig att lösa ett uppgifvet problem.152 

 
och han ger läroboken följande utlåtande: 
 

Det har varit oss ett synnerligt nöje att redogöra för Biörk. Hans 
räknebok står långt öfver öfriga samtida räkneböcker. 
Vetenskapens alla framsteg hade han der inryckt, t.ex. den förut 
okända algebran och decimalräkningen. Bevis för en mängd regler 
påträffar vi hos honom, äfven som en pedagogisk metod. Det är en 
heder för Westerås läroverk att inom några få år hafva haft så 
framstående lärare och läroboksförfattare som Stjernhjelm (lektor 
1625) och den 6 år yngre genialiske men olycklige Biörk.153   

 

                                                 
150 MDCXLIII = 1643. 
151 Med konkret form menar Hultman enligt min mening verklighetsanpassade 
läsuppgifter. Hultman tar i Tmf, Årgång 4, 1871, s.6  upp följande exempel från 
Biörks lärobok för att exemplifiera vad han menar med konkret form. ”Så t.ex. vi 
subtraktion i hela tal, då eleven skall ifrån 1492 subtrahera 1230, skrifver han detta 
exempel sålunda: Conradus Zeltes förmäler, att år 1492 är en gädda funnen i en sjö 
vid Heylbrunn, som hafver haft ett förgyld band om, derpå dessa ord voro skrifna: 
”jag är den första fisk, som Fredrik den andre med sina egne händer hafver släppt uti 
denna sjö år 1230 den 30 oktober”. Nu är frågan, huru många år han hafver varit i 
denna sjö?”  
152 Hultman F.W., Tmf, Årgång 4, 1871, s.6. Fetstilen är av mig. 
153 Ibid, s.12. Kanske menar Hultman med  olycklige Biörk att han dog så ung.  
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Hultmans omdömen om Biörks lärobok är alltså positiva och han anser 
att boken har stora förtjänster både vetenskapligt och pedagogiskt.   
 
Det verkar emellertid som omvärlden inte i tillräckligt stor utsträckning 
uppskattade Biörks framställning. Istället använde man sig av mer 
beprövade läroböcker trots att dessa måste bedömas som sämre både ur 
pedagogisk och ur vetenskaplig synvinkel. Det finns klara paralleller 
till dagens läroboksdiskussion.  
 
Biörks lärobok består av två delar. Varje del är indelad i tre böcker154 
och varje bok är indelad i olika kapitel. Första boken handlar om de 
fyra räknesätten med de hela talen, artimetisk talserier samt kvadrat- 
och kubiktal. Andra boken handlar om bråktal. Tredje boken i första 
delen har rubriken Om Proportionibus eller jemnföresethal. I Capitel 
I–V behandlas proportionsläran. De tre första sidor är på svenska och 
därefter följer tio sidor på latin. Capitel VII–IX handlar om reguladetri 
och i Capitel X–XIII behandlas som en naturlig fortsättning Regula 
Societatis eller Sälskaps Reglan, Regula Alligationis, Regula Cecis 
eller Virginum, Regula Falsi. Andra delen börjar med fjärde boken 
som har titeln Om Algebra.  Den femte och den sjätte boken behandlar 
Logistica Astronomic respektive Om Geodætica, eller om sådan slags 
Räkning/ som Ingenieurer och Landmätare bruka. Läroboken saknar 
sidnumrering.  
 
Georg Stjernhjelm (1598–1672) 

Georg Stjernhjelm är åtminstone för dem som gick i gymnasiet för 
några decennier sedan känd som den svenska skaldekonstens fader. 
Han hette egentligen Göran Lilje men bytte med kungens 
godkännande namn till Stjernhjelm.155 Hultman skriver: 
 

Georg Stjernhjelm är för svenska allmänheten väl bekant såsom 
svenska skaldekonstens fader. Hvad han varit på det matematiska 
området, är deremot mindre kändt. Detta är också icke underligt, 
då af hans matematiska arbeten hittills endast hans Archimedes 
reformatus, Holmiæ 1644, och en tabell: mensuræ regni Suethiæ, 
Holm. 1644, finnas utgifne.156 

 
                                                 
154 Biörk delar in sitt verk på liknande sätt som Euklides. Delarna kallas böcker. 
155 Se s.49-50 i Hultman F.W., Tmf, Årgång 3, 1870. 
156 Hultman F.W., Tmf, Årgång 3, 1870, s.49.  
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Stjernhjelm har givit ut två tryckta arbeten i matematik båda från 
1644. Vidare finns tio handskrivna arbeten bevarade från perioden 
1642–1669.157 
 
En av de handskrivna böckerna handlar om regula alligationis, regula 
societatis och regula falsi, men ingenting nämns om reguladetri. Inte 
heller i Hultmans omfattande artikel om Stjernhjelm nämns 
reguladetrin. 
 

Läran om decimalräkning behandlar Stjernhjelm i sin aritmetica 
mnemonica universalis (Wasula 1642), i sin computus decimalis 
och i sin arithmetica decimalis. I sin algebra suethica af år 1639 
talar Stjernhjelm om decimaller såsom om något allmänt kändt, ty 
han inför derstädes på de obekantas digniteter beteckningar, som 
skilja sig något från de af Stevin begagnade för att, som han säger, 
skilja dem från decimaler. …  
 
Det förflöt således omkring 40 år mellan decimalernas upptäckt 
och kännedomen af dem i Sverige. Övfer 200 år förflöto (till 
början af 1800-talet), innan decimalerna blefvo mera allmänt 
införda i våra räkneböcker; ty om de kapitel angående 
decimalräkningen, som t. ex. Björk, Kexleri och Celsii läroböcker 
innehålla, hafva flertalet af lärobokförfattarne under  16- och 
1700- talet ej tagit någon kännedom. Anmärkningsvärdt är ock att 
först i våra dagar genom Wrede, Bergius och Smedberg läran om 
decimaler blifvit satt i sammanhang med läran om hela tal – i 
öfverensstämmelse med deras ursprungliga bestämmelse. 
”Tiondetalsräkningen är” nämligen, säger Stjernhjelm i sin 
arithmetica decimalis, ”uppfunnen för att undfly bråk och brukas 
isynnerhet i landmätning och i mål och foträkning.”158 

 
Stjernhjelm framhåller alltså i mitten av 1600–talet att decimaler 
uppfanns för att ”undfly” bråk och pekar på dess praktiska 
användning.159 
 
Stjernhjelm är enligt Hultman den förste svenske matematiker som 
skriver en lärobok med en fullständig teori för decimalräkning, 
algebra och ekvationslära. Hultman sammanfattar hans insatser på 
följande sätt: 
                                                 
157 Ibid, 58-60. 
158 Ibid, s.60–62. Fetstilen är av mig. 
159 Ibid, s.62. 
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1. Han är den förste svenske man, som har en fullständig 
teori för decimalräkning näml. af år 1642. I utlandet 
användes decimalerna vida tidigare.  

2. Han är den förste svenske man, som skrifvit en algebra 
och eqvationslära.  

3. Han har gjort epok genom sina åtgöranden i afseende på 
mått och vigt därigenom, att han satt längd- rymd- och 
vigtmått i beroende af hvarandra och därvid tillämpat tio-
indelningen och tillika låtit förfärdiga en likare160 af 
mässing med väl utförda skalor. Han ville äfven införa 
ett för hela verlden gemensamt silfvermynt, som han 
benämnde riksdaler.161  

 
Både Stjernhjelm och Hultman använder termen regula algebra som 
synonym till ekvationsläran.162 Det är första gången som jag påträffar 
att någon matematiker innefattar algebra som en av räknereglerna i 
aritmetiken. 
 
Stjernhjelm träffade den store filosofen och matematikern Descartes 
vid drottning Kristinas hov men det verkar inte som han påverkades 
av dennes matematiska arbeten. Hultman skriver:  
 

Vid drottning Kristinas hof kom han i beröring med Cartesius 
(Okt. 1649–Mars 1650). Hans matematik vittnar dock ej om någon 
bekantskap med Cartesii arbeten. Stjernhjelms likhetstecken ║ 
efter år 1642 har han dock gemensamt med Cartesius.163 Stj:s 
matematiska insigter äro betydligt underlägsna Cartesii. 
Stjernhjelms beteckningssätt är helt olika med Cartesii. 
Stjernhjelm står på den Vieta –Stevinska ståndpunkten. Kanhända 
berodde bristen på anknytningspunkter mellann Stjernhjelm och 
Cartesius ej allenas på olikheten i deras matematiska ståndpunkt 
utan äfven på olikheten i deras religion. Cartesius var en ifrig 
katolik.  Vi ha tyckt oss märka, att de främmande män, med vilka 
Stjernhjelm brefvexlade, varit ifriga protestanter och till större 
delen bördiga från Holland. ─ Omkring år 1650 kom Stjernhjelm i 

                                                 
160 ” Äldre benämning på normal” NE, Dvd, juni 2000. 
161 Ibid, årgån 5, 1874,  s.7–8. Fetstilen är av mig. I mina ögon kan Stjernhjelm ses 
som en mycket tidig förespråkare för Euro. 
162 Ibid, Årgång 3, 1870, s.72. 
163 Här har Hultman misstagit sig. Descartes likhetstecken ser ut som en spegelbild 
av den grekiska bokstaven alfa. Se t.ex. Descartes La Géométrie, 1637. 
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följd af sin frispråkighet i onåd hos drottningen och blef af henne 
genast kommenderad tillbaka till Lifland.164  

 
Hultman påpekar att religionen kan vara en anledning till att svenska 
matematiker var sena med att ta till sig den nya algebran. 

 
År 1655 finna vi honom i Wasula sysselsatt med matematiska 
studier. En algebra, som förekommer i samma band som hans 
arithmetica mnemonica universalis är skrifven i Wasula detta år. 
Likaledes har hansamma år 11

27 165 skrifvit en särskiltd algebra för 
sina söner (Gustaf och Georg Otto). Dessa arbeten finnas ännu på 
Stockholms k. bibliotek. Stjernhjelm lärer varit den förste, som i 
Sverige infört mikroskop och solglas.166 

 
Anders Celsius (1701–1744) 
Celsius kan sägas vara en av de första svenska vetenskapsmän som 
har haft stort inflyttande på det internationella vetenskapssamhället. 
Man säger att han hade en utomordentlig fallenhet för studier och 
betecknades som ett matematiskt underbarn. Celsius undervisade i 
Anders Gabriel Duhres167 skola och för denna skola skrev han sin 
lärobok Arithmetica eller räknekonst (1727), som sedan länge 
användes i matematikundervisningen vid landets gymnasier.168 Tredje 
och eventuellt sista upplagan utgavs samma år, 1754, som sjunde 
upplagan av Agrelius’ Arithmetica. 
 
I Nationalencyklopedin kan vi läsa följande om Celsius: 
 

Naturvetenskapsman, professor i astronomi i Uppsala från 1730; 
… C[ ]elsius  trots att hans vetenskapliga produktion var föga 
omfattande. I Sverige var han en av de första som helhjärtat anslöt 
sig till den newtonska vetenskapen; han införde vid universitetet 

                                                 
164 Hultman F.W., Tmf, Årgång 3, 1870, s.51-55. 
165  Min tolkning av 11

27  är 27 november. 
166 Ibid, s.55-56. 
167Anders Gabrie1 Duhre (1680–1739), den första svenska moderna matematikern 
som höll utmärkta föreläsningar i matematik på svenska i Stockholm 1717–1723. 
Pedagog och jordbruksreformator under den tidiga frihetstiden. Se Rodhe Staffan, 
Matematikens utveckling i Sverige fram till 1731, Uppsala, 2002, s.50–54. Svenskt 
Biografiskt Lexikon (SBL), band 11, s.506.  
168 Svenskt biografiskt lexikon (SBL), s.266–267. 



 49 
 

både den moderna praktiska astronomin och den rationalistiska 
wolffianska filosofin… 
 
Celsius var en tidig svensk representant för den strömning som 
skulle komma att benämnas upplysningen: utåtriktad kosmopolit, 
flyhänt författare av vers och populärvetenskap, och med en 
inomvärldslig syn på filosofin och vetenskapen. Hans väg till de 
nya experimentella och matematiska vetenskaperna gick utanför de 
akademiska institutionerna. Celsius lärde sig matematik av Anders 
Gabriel Duhre, och experimentalfysik genom den högst 
oakademiske Mårten Triewalds offentliga föreläsningar. Han 
ingick också i Sveriges första vetenskapliga sällskap, 
Vetenskapssocieteten i Uppsala, där han 1725 blev sekreterare och 
huvudansvarig för verksamheten. Under 1720–talet författade han 
läroböcker i matematik och gav ut almanackor.  …  
 
När Celsius endast 42 år gammal avled i lungsot hade han påbörjat 
många forskningsuppgifter men knappast avslutat någon. Han 
uppfattades allmänt som ett stort framtidslöfte, men helt klart är att 
han, som den fritänkare han var, också betraktades med 
misstänksamhet, som ett hot mot den religiösa och filosofiska 
ortodoxin.169 

 
Av de läroböcker som behandlas i denna avhandling är det Celsius’ 
Arithmetica som har den mest utförliga genomgången av 
proportionsläran. I företalet under rubriken ”Anmärkning vid andra 
Uplagan” deklarerar han att han har valt att skriva om 
proportionsläran med utgångspunkt från bok VII i Euklides Elementa. 
Det är intressant att observera att det då inte fanns någon svensk 
översättning av denna bok.170. Celsius skriver: 
 

Uti denna senare upplagan af Räknekonsten har jag demonstrerat 
proportioners egenskaper allenast om tal, och derutinnan 
mästedeles fölgt Euclides uti VII Boken af  dess Elementa; efter 
Proportions- Vetenskapen om storleker i gemen, intet lärer 
kunna bättre och grundeligare föreställas än Euclides det 
samma gjordt uti sin Geometrie, som jag önskar måtte 
hädanefter till hela Rikets välfärd blifva en af de nödigaste 
Schol-böcker.171 

                                                 
169 NE, Dvd juni 200. Under Anders Celsius hänvisas till N.V.E. Nordenmark, 
Anders Celsius (1936); E. Tobé, Fransysk visit i Tornedalen 1736–1737 (1986). 
170 Böckerna VII-IX i Elementa behandlar om talteori. 
171 Celsius Anders, Arithmetica eller Räkne-konst, till en grundelig inledning för 
svea-rikes ungdom, andra upplag, Stockholm 1754, femte sidan av Företalet.  Efter 
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Naturligtvis spelar proportionalitet en stor roll även i dagens 
matematikundervisning. 
 
Celsius’ Arithmetica Innehåller 252 sidor. Efter företalet börjar 
Celsius med definitioner, axiom och satser. Han använder delvis 
symboler i sina definitioner och beräkningar som t.ex. 

,  ,  ,  ,  a b ab+ − < > × = . Som exempel kan nämnas att han i § 108, 
s.68 formulerar satsen (teoremet) om proportionalitet och därefter 
bevisar den. Hans formulering av satsen är följande: 
 

§.108. Theor. Om man har fyra proportionela tal (a:b::c:d), så är 
produkten af det första och fjärde jämlik med produkten af det 
andra och tredje (ad = bc). Och, om med produkten af det första 
och fjerde är jämlik med produkten af det andra och det tredje (ad 
= bc); så äro de fyra talen proportionela (a:b::c:d). 172 

 
Celsius behandlar de fyra räknesätten för heltal, bråktal och decimaltal 
i §116–183 (sidorna 78–150) och behandlar reguladetri i §184–196. 
Celsius går inte igenom andra regler såsom regula alligationis och 
regula falsi eftersom han anser att den typen av problem löses enklare 
med hjälp av algebra.173 Resten av boken (s.174–252) handlar om 
kvadrat/ kubikrotut-dragning174 samt logaritmer.   
 
 
Nils Petter Beckmarck  (1753–1815) 
 

Nils Petter Beckmarck blev 1782 lektor i matematik vid 
kadettskolan i Karlskrona och 1792 lektor i samma ämne vid 
krigsakademien på Karlberg samt utnämndes, efter att sedan 1794 

                                                                                                                   
bokens titel skriver Celisius: först utgiven af And. Celsius, Astron. Prof. Vid Kongl. 
Acad. Och Secret. Vid Kongl. Vetensk. Societ. I Uppsala; men nu sedermera med 
anmärkningar och exempel förklarad och utgifven af Fredric Palmqvist, Leam. Af 
Kongl. Vetensk. Acad. I Stockh. Första upplagan är från 1727. Fetstilen är av mig. 
172 Satsen är nästan identisk med sats 19 I bok VII hos Euklides. 
173 Celsius Anders, Arithmetica eller Räkne-konst, tredje upplaga 1754, s.174. 
Jämfört med Beckmark som skriver sin bok 43 år senare innehåller Celsius’ 
aritmetik mer algebraiska symboler än Beckmarcks. I stora drag använder E.G. 
Björling, Celsius och Beckmarck liknande symboler. Celsius skriver för kvadrat och 
respektive kubik aa och aaa och även t.ex. a3 . (se ibid, s.174–175). 
174Med genomgång och förklaringar relaterat till kvadrerings- och kubik regler. 
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med lektorsbefattningen ha förenat kyrkoherdetjänsten i Bromma 
prebendepastorat, år 1800 till kyrkoherde i Börstils, Östhammars 
och Gräsö församlingar och blev 1806 prost; en frukt av hans 
lärarverksamhet var hans båda läroböcker » Utkast til 
föreläsningar öfver algebra» (1794) och ”Arithmetik” (1795), av 
vilka särskilt den senare, omarbetad av O. H. Forssell, länge 
användes vid undervisningen.175 

 
Av Beckmarcks lärobok finns det tre upplagor från 1795, 1804 och 
1811. Andra och tredje upplagorna har en tillägg/förbättring av Olof 
Hansson Forsell (1762─1838). 176  Skillnaden mellan den första 
upplagan och de två sista upplagorna är mest framträdande i kapitlen 
X och XI som handlar Om Förhållande och Proportion respektive Om 
Regula de Tri. I upplagan från 1795 innehåller kapitlen X och XI 6 
respektive 23 sidor medan de i upplagorna från 1804 och 1811 
innehåller 20 respektive 63 sidor. Beckmarks bok börjar med en 
genomgång av de fyra räknesätten och därefter följer de båda 
kapitlena om förhållande och proportion och reguladetri. Han tar 
också upp andra regler som t.ex. bolagsräkning och alligationsräkning.  
 
Beckmarck använde sin lärobok i den egna undervisningen och han 
försökte modernisera framställningen och göra den mer pedagogisk än 
tidigare läroböcker varit. Beckmarck skriver på första sidan av 
upplagan från 1795: 

                                                 
175 SBL Band 4, s.20. 
176 ”Forssell … adjunkt vid krigsakad på Karlberg 25 aug 1794, lektor i matematik 
där 20 april 1796, bibliotekarie 13 jan 1798, … prästv 24 maj 1805, 1818, … teol dr 
…  Hela studietiden i Uppsala tvangs han att dela mellan studier och förvärvsarbete. 
… F [ ]Forsell  deltog ivrigt i studenternas s k konventer, vilka 1792 bildats i Uppsala 

under inflytande av den franska revolutionens idéer. … Som lärare var F[ ]Forsell  
känd för sin förmåga att redigt och lättfattligt framställa sitt ämne. Han sökte att 
anpassa sig efter elevernas ståndpunkt och inriktade sig på att utveckla deras 
självständighet och tankeförmåga. F[ ]Forsell :s läroböcker i algebra och aritmetik 
utgick i flera upplagor. Särskilt läroboken i aritmetik, som från början var en 
förbättrad utgåva av en av N P Beckmarck författad lärobok, behärskade länge 
undervisningen i ämnet vid läroverken inte bara i Sverige utan även i Finland. Den 
rekommenderades av uppfostringskommittén av år 1812. … Som allmän regel 
uppställes, att ingen utantilläxa får givas, vars innehåll inte förut förklarats. Eleverna 
skulle vänjas att arbeta på egen hand.” SBL, Band 16, s.342.  
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Denna Bok är väl på Befallning egenteligen ämnad at nyttjas i de 
Arithmetiska Föreläsningarna vid Kong. Krigs-Academien på 
Carlberg; men Författaren har dock sökt, at så mycket som den 
föresatte kortheten kunnat tillåta, göra den lämpelig för Rikets 
Ungdom i allmänhet. Huruvida han deruti vunnit sin afsigt, lemnas 
til kunniga Granskares omdöme.177 

 
År 1818 byter Forsell namnet på Beckmarcks bok till Arithmetik för 
begynnare och skriver sitt namn som författare. Han rekommenderar 
Celsius’ lärobok för icke-nybörjare och de som grundligt vill förstå 
aritmetiken. 
 

Denna Lärobok är densamma, som förut burit namn af Beckmarks 
Arithmetik, Andra och Tredje Upplagan, tillökt och förbättrad af 
O. H. F. Den utgår nu, efter Herr Prosten Beckmarks död. 178   

 
Fem år senare skriver Forsell 
 

Men Trettiotvå års oafbruten erfarenhet vid Ungdomsundervisning 
har öfvertygat mig, att Menniskobegreppet alltid måste ledas från 
enskilta eller partiella åsigter till de mera allmänna, om sanning 
och grundlighet skall vinnas. För den, som är längre för sig 
kommen, gagnar en sådan Räknebok, som framl. Professor Celsii, 
men icke för Begynnaren.179  

 
Beckmarcks bok användes de sista fem åren av 1700-talet och fram 
till 1840-talet om vi räknar med Forsells Arithmetik för Begynnare. 
  
Emanuel Gabriel Björling (1808–1872) 
Björling var student i Uppsala 1826–1828 och tog sin fil. kand. 
respektive fil. mag. i december 1829 respektive maj 1830. Han var 
lärare och läroboksförfattare i geometri, aritmetik och algebra. Under 
tiden han var lärare och rektor i Stockholm blev han år 1836 docent i 
matematik vid Uppsala universitet och flyttade till Uppsala fyra år 
senare. Han lyckades inte få någon tjänst vid universitetet där. Han 
flyttade därefter till Västrås och blev lektor och även rektor vid 
Västerås läroverk. Björling var en av de få svenskar, som under denna 

                                                 
177 Beckmarck Nils Petter, Aritmetik, 1795, s.1. 
178 Forssell O. H., Arithmetik för Begynnare, 1818, Företal.  
179 Forssell O. H., Arithmetik för Begynnare, 1818, Företal. 
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tid var vetenskapligt aktiv inom den rena matematiken. Han 
publicerade artiklar om serier, differentialekvationer, allmän 
funktionsteori, elliptiska funktioner m.m.180  
 
Björling arbetade parallellt med den store franske matematikern A. –
L. Cauchy och blev även uppmärksammad av honom. Hans rent 
vetenskapliga skrifter fick emellertid inte så stor betydelse. Däremot 
kom han att betyda mycket för svensk elementärundervisning i 
matematik och detta framför allt genom hans Elementarlärobok i 
algebra. Denna lärobok trycktes i nio upplagor mellan 1832 till 1876. 
Det som gav denna lärobok en epokgörande betydelse var framför allt 
dess strävan efter vetenskaplig grundlighet och noggrannhet. Det är 
Björling som skall ha äran av att ha infört stringens med avseende på 
begreppsbildning och bevisföring i svensk matematikundervisningen. 
Hans skicklighet som lärare beskrivs som enastående att han vann sina 
elevers tillgivenhet. Han blev också en högt aktad medborgare och det 
sägs att han på sin tid var den mest inflytelserika medlemmen av 
domkapitlet i Västerås. Björlings efterlämnade arbeten förvaras i 
Västerås läroverksbibliotek. 
 
År 1837 trycks en liten bok med det fullständiga namnet Elementar-
Afhandling om Arithmetiska Bråk och Regula-de-tri af E. G. Björling, 
Docent i Matematik vid Uppsala Akademi, Lärare i matematik vid 
Stockholm å Barnängen. Boken består av 97 sidor och är indelad i två 
avdelningar, Förra Afdelningen och Sednare Afdelningen. Varje 
avdelning är i sin tur uppdelad sju respektive nio kapitel. Björling 
väljer att inte ha övningsuppgifter i läroboken av den enkla 
anledningen att det finns gott om sådana övningsuppgifter i andra 
böcker. Han vill antagligen att boken inte skall ge läsaren en onödig 
extra kostnad.181Han anger tydligt syftet med läroboken på följande 
sätt 
 

Öfvertygelsen om våra skolors behof af en lärobok, som, på en 
gång consequent med vettenskapens fordningar och fattligt för 
nybegynnaren, framställer Proportionslärans tillämpning på tal-
storheter, var ursprungliga orsaken till närvarande Elementarboks 

                                                 
180 SBL, Band 4, s.628-629. 
181 Se s. 2 förord till hans lärobok: ”Elementar-Afhandling om Arithmetiska Bråk och 
Regula-de-tri”, 1837.  
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utgifvande. … att icke mindre läraren än lärjungen måtte hafva 
någon säker grund, hvarpå han kunde fota de slutledningar, som i 
och för öfvansagde tillämpning komma i fråga.182   

 
Första avdeleningen, består av kapitel 1–6, som behandlar de fyra 
räknesätten med bråk, och kapitel 7, som handlar Om Decimal 
Bråk.183 Björling nöjer sig inte med bara definitioner och räkneregler 
utan han förklarar/bevisar också reglerna riktighet. 
 
Den andra avdeleningen, handlar om reguladetri och dess 
tillämpningar. Eftersom Björling har skrivit en separat lärobok i 
proportionsläran med geometrisk tillämpning, hänvisar han när det 
gäller proportionsläran till denna bok, som då inte var färdigtryckt. 
Trots det går han igenom proportionsläran i kapitel 1 under rubriken 
Om reguladetri i allmänhet. Kapitel 4, 5, 6, 7 och 8 ägnas till 
intresseräkning, rabatträkning, växelräkning, bolags eller 
repartitionsräkning respektive alligationsräkning. Rubriken till vart 
och ett av dessa fem kapitel inleds med orden Tillämpning av Regula-
de-tri på …. Kapitel nio som är sista kapiteln handlar om parträkning 
(Praxis Italica). 
 
 
2.6 Frits Wigforss (1886–1953) 
Frits Wigforss är en av de mest omskrivna svenska 
matematikpedagogerna under 1900-talet.  
 
Skolpedagogen och läroboksförfattaren Jan Unenge som anser att 
Wigforss är en av de stora giganterna i den svenska skolhistorien,184 
skriver i sin artikel med rubriken En svensk pionjär om Wigforss: 
 

En pedagog med bredd och djup. Wigforss var en framgångsrik 
och skicklig läroboksförfattare med böcker för lågstadiet och ända 
upp till ”Matematisk statistik för pedagoger”. Många 
småskoleelever på 40-talet lärde sig läsa med hjälp av ” Nu ska vi 

                                                 
182 Ibid, s. 3 i förord. Fetstilen är av mig. 
183 Jag föredrar termen ”decimalbråk” än decimaltal eftersom den första termen 
syftar på både decimalform och bråkform, vilket är av stor betydelse för nybörjarens 
förståelse. 
184 Unenge Jan, Skolmatematiken;  i går i dag och i morgon … med mina ögon sett, 
1999, s.34. 
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läsa”- och hur många har inte lärt sig de ädlaste av alla spel via 
klassikern ”hur man spelar schack?185 

 
Hjalmar Nilsson, rektor på lärarutbildning i Kalmar och medförfattare 
till de flesta av Wigforss’ läroböcker, säger i ett tal att 
 

För svenskt undervisningsväsen och särskilt för svensk folkskola 
innebär Frits Wigforss bortgång en utomordentlig förlust.186 

  
Göran Jansson, som har skrivit om Wigfors’ efterlämnade skrifter, har 
uppskattat att det finns 200─300 kg manuskript att närmare 
undersöka. Inget material från de sista 10 åren innan Wigforss gick 
bort har hittats av Jansson.187 
  
Wigforss’ namn är framför allt förknippat med standardprov och 
relativa betyg. Många missförstod honom och ännu efter ca 40 år 
misstolkades hans idéer. Många ville normalfördela betygen i en klass 
med 30 elever men normalfördelningen gäller som bekant bara för 
stora populationer.  
 
År 1993, under en period av tre månader, studerade professorn i 
matematikdidaktik Jeremy Kilpatrik tillsammans med universitets-
lektor Bengt Johansson det omfattande arbetet kring 
kunskapsmätningar, betyg och prov i matematik som Frits Wigforss 
bedrev vid Rostad (i lärarhögskolan i Kalmar) från 30-talet till 
1953.188 Resultatet av studien finns i NOMAD, Nordisk 
matematikdidaktik tidskrift, mars 1994. 
 
Bengt Johansson har sammanställt en bibliografi av Wigforss alla 
verk.189 De böcker som är av intresse för denna avhandling är 
följande: 

                                                 
185 Nämnaren, årgång 10, nummer 4, 83/84, Tema: Diagnos och utvärdering, s.5. 
186 Rostads elevförbunds årsskrift 1954, s.17. 
187 Nyckeln, Tidskrift för Högskolan i Kalmar, årgång 2 Nr I, maj 1993. Artikeln 
Jansson Göran, Vart tog järnvägsvagnen vägen? Om Frits Wigforss och hans 
efterlämnade forskningsmaterial, s.55. 
188 Resultatet av studien finns i NOMAD (Nordisk matematikdidaktik):s tidskrift, 
Vol2, no. 1 march 1994, s.4-30.   
189 Johansson Bengt, Frits Wigforss: En mästare i ämnesdidaktik, En 
sammanställning gjord inför Matematikkonferensen för lärarutbildare i Kalmar, 27 
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1. Frits Wigforss, Den grundläggande matematikundervisningen 
Översikt av Folkskolans kurs i räkning och geometri ur 
metodisk synpunkt, Stockholm Bergvalls förlag, 1925. 

2. Frits Wigforss, Den grundläggande matematikundervisningen 
Översikt av Folkskolans kurs i matematik enligt 1955 års 
undervisningsplan ur metodisk synpunkt, Sjätte omarbetade 
upplagan 1957, Nyutgåva 2005, Högskolans Tryckeri, Kalmar. 

3. Nilsson HJ., Wigforss Frits, Aritmetik, Hugo Gebers förlag, 
Almqvist & Wiksells Boktryckeri aktiebolag, Uppsala 1951.190 

4. Nilsson HJ., Wigforss Frits, Räknelära, Bergvalls 1957, Klass 
6.  
Denna räknelära som ingår i Wigforssserien ansluter sig till 
den då 1957 nya undervisningsplanen för landets folkskolor.191 

5. Nilsson HJ., Wigforss Frits, Räknelära för Folkskolans sjunde 
årskurs, Bergvalls 1957. 

6. Nilsson HJ., Wigforss Frits, Matematik  För Klass 7. 
Enhetsskolan, Stockholm. 1954. 

7. Nilsson HJ., Wigforss Frits, Algebra Del 1, Stockholm1953. 
 
Författarna skriver i förordet till algebraboken 
 

Algebra I motsvarar den algebraiska kursen i de fyraåriga 
folkskoleseminariernas första klass. Algebra II är avsedd att 
innehålla de följande klassernas kurs i algebra. Algebra I och II är 
även avsedda för tvååriga folkskoleseminariernas 
kompletteringskurser i matematik. De torde också rätt väl ansluta 
sig till gymnasiets, särskilt den nya allmänna gymnasielinjens 
algebraiska kurs.192 

 
Av de ovannämnda böckerna presenteras här nedan innehållet i 
metodikboken Den grundläggande matematikundervisningen samt i 

                                                                                                                   
september, 1989, Göteborg universitet. Bibliografin finns även i Symposium 1998, 
Frits Wigforss i kvadrat, 30–talets Vägröjare, En pedagog för 90-talet? 
190Aritmetik boken tillhör en serie av böcker under rubriken ”Matematikens 
element”. I boken, sidan efter omslagssidan står så här: ” Matematikens element 
kommer att omfatta följande delar: Aritmetik, Algebra I, Algebra II, Geometri och 
planimetri, Trigonometri och rymdgeometri.”  
191 Nilsson H. J., Wigforss F., Räknelära, 1957, Klass 6, s.2. 
192 Nilsson H. J., Wigforss Frits, Algebra Del1, Stockholm1953, s.7. 
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boken Aritmetik. De andra böckerna berörs inte så mycket i denna 
avhandling men vi kommer att hänvisa till dem i några sammahang 
längre fram. 
 
Aritmetikboken  
I förordet till den enda upplaga av Aritmetikboken jag känner till står 
det.  

Denna lärobok i aritmetik är närmast avsedd för folk ─ och 
småskoleseminarierna. Den bygger på det kunskapsmått i 
matematik som realskolan bibringar. … Men härför kräves att 
aritmetiken studeras på ett mera djupgående sätt än förut skett i 
realskolan eller på gymnasiet.193 

 
Bokens 111 sidor innehåller 5 kapitel med anvisningar och svar till 
övningar enligt följande: 
 
Förord 
Kap.1  Hela tal: talsystemet, de fyra räknesätten 
  

Talorden. Talord i andra språk. Talbeteckning hos 
egyptier, greker och romare. Positionssystemet. De fyra 
räknesätten. Addition. Subtraktion. Multiplikation. 
Division. Övningsuppgifter till kap.1. 
 

Kap.2  Hela tal: Primtalen, delbarhetssatser  
  

Uppdelning i faktorer. Primtalen. Minsta gemensam 
dividend och störta gemensam divisor194. Regler för tals 
delbrhet. Övningsuppgifter till kap.2. 

 
Kap.3  Bråktal     
   

Allmänna bråk.  Decimalbråk. Kedjebråk. Något om 
äldre och nyare mått och sorträkning. Övningsuppgifter 
till kap.3. 

                                                 
193 Nilsson H. J., Wigforss Frits, Aritmetik, Hugo Gebers förlag, Almqvist & Wiksells 
Boktryckeri aktiebolag, Uppsala 1951, s.7. 
194 Nilsson & Wigforss använder även dividenden (täljare) och divisorn (nämnaren). 
Se s.86 i Nilsson H. J., Wigforss Frits, Aritmetik, Hugo Gebers förlag, Almqvist & 
Wiksells Boktryckeri aktiebolag, Uppsala 1951. 
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Kap.4:  Förhållandebegreppet   
   

Några viktiga förhållandetal. Proportionella storheter. 
Analogier. Satser angående analogier. Omvänt 
proportionella storheter. Övningsuppgifter till kap.4. 

   
Kap.5:  Blandade uppgifter   
   
Anvisningar och svar till övningsuppgifterna  
 
Nilsson och Wigforss inleder kapitel fyra med en enkel och tydlig 
beskrivning av förhållandets betydelse inom aritmetiken och tar 
därefter direkt upp en praktisk uppgift som handlar om hur lagens 
rangordning bestämmes i fotbollsserierna. 
 
Istället för rubriken Reguladetri skriver Nilsson & Wigforss rubriken 
Proportionella storheter. Analogier195 och det beror på att Nilsson & 
Wigforss ogillar termen reguladetri. Trots det kommer alla deras lösta 
exempel att ställas upp enligt reguladetrimetoden, där alltid x finns i 
första rummet. Se vidare kapitel 3. 
 
 
 

                                                 
195 Ibid, s.89. 
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Metodikboken  
Det finns sex upplagor av metodikboken och de innehåller mellan 127 
till 187 sidor.196  
 
Den femte upplagan trycktes 1954 efter Wigforss död i december 
1953. I förordet till denna upplaga skriver han: 
 

Arbetet ger som förut en översikt av den 7─åriga folkskolans kurs 
i matematik ur metodisk synpunkt. En rätt grundlig bearbetning av 
föregående upplaga har skett. … Arbetet används mycket som 
lärobok i matematikmetodik vid seminarierna, och med hänsyn 
därtill har jag i denna upplaga infört en avdelning med förslag till 
arbetsuppgifter för seminarieeleverna.197 

 
Wigforss anser att målen i matematikundervisningen skall vara att 
dels ge barnen värdefulla kunskaper och dels påverka deras intellekt i 
positiv riktning. Enligt Wigforss är det en väsentlig uppgift för 
matematikundervisningen att ge barnen bildning.198 Utifrån denna 
utgångspunkt ställer Wigforss några allmänna krav på 
matematikundervisningen.  
 
Han fäster stor vikten vid barns förståelse och aktivitet.199 Wigforss 
skriver: 

 
Men om barnen få inlära tekniken genom att använda sin tanke, 
blir intresseinställningen en helt annan.200 

                                                 
196 Följande upplagor finns 1925(127 sidor), 1943 (160 sidor), 1950 (163 sidor), 
1952 (176 sidor), 1954 (187 sidor) och slutligen 1957 (183 sidor). ”Den 
grundläggande matematikundervisningen” från (1957) bygger på femte upplagan 
från 1954 och handlar om matematikundervisningen i folkskolan och enhetsskolan. 
Omarbetningen har utförts av Frits Wigforr’ hustru Vera Wigforss och är också 
utökat med ett kapitel om ekvationer och geometri av Hjalmar Nilsson. Boken är 
avsett för blivande lärare. 
197 Frits Wigforss, Den grundläggande matematikundervisningen Översikt av 
Folkskolans kurs i matematik enligt 1955 års undervisningsplan ur metodisk 
synpunkt, Sjätte omarbetade upplagan 1957, Nyutgåva 2005, Högskolans Tryckeri, 
Kalmar, s.3. 
198 Se s. 5 i Frits Wigforss, Den grundläggande matematikundervisningen, 1925. 
199 Se i ibid, s.9. 
200 Frits Wigforss, Den grundläggande matematikundervisningen Översikt av 
Folkskolans kurs i matematik enligt 1955 års undervisningsplan ur metodisk 
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När man redan har väckt intresset hos barnen har de lättare att förstå. 
De kommer lära sig snabbare, kommer ihåg bättre och kan lättare 
använda sina kunskaper. 201  
 
Wigforss är medveten om att det tar mycket tid och kraft att hjälpa 
barnen att begripa tekniken. Samtidigt är han kritisk mot mekanisk 
inlärning. Om barnen lär sig tekniken först blir förklaringen därefter 
tråkig och onödig. Han menar att själva förklaringen skall komma som 
lösning till ett problem som barnet själv uppfattar som problem.202 
Wigforss hävdar att 
 

Alltså först begripande, sedan mekanisk färdighet så småningom. 
… Erfarenheten visar, att det är möjligt på rimlig tid lära normalt 
begåvade barn begripa de tankegångar, det är frågan om.203 

 
Wigforss anser att lärprocessen skall vara genetisk ur barnens 
perspektiv. Med det menar han att innan läraren börjar gå 
igenom ett nytt moment så måste ha barnet inhämtat de 
föregående momenten. Läraren måste därför med hjälp av väl 
utformade tester undersöka om barnen behärskar momentet i 
fråga.204 
 
Två andra viktiga krav hos Wigforss är att läraren skall vara 
självständig gentemot läroboken och att undervisningen måste 
vara åskådlig. Det sistnämnda beror på barnens begränsade 
förmåga till förståelse av abstrakta modeller. Han menar också 
att den yttre åskådningen är ett medel för att komma till den 
inre, till en åskådning i fantasin.205 
 

                                                                                                                   
synpunkt, Sjätte omarbetade upplagan 1957, Nyutgåva 2005, Högskolans Tryckeri, 
Kalmar, s.7. 
201 Frits Wigforss, Den grundläggande matematikundervisningen Översikt av 
Folkskolans kurs i räkning och geometri ur metodisk synpunkt, Stockholm Bergvalls 
förlag, 1925, s.9. 
202 Se  ibid, s.9.  
203 Ibid, s.6. 
204 Se ibid, s. 7. 
205 Se ibid, s. 8. 
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Efter de viktiga inledande diskussionerna följer en kort 
sammanfattning om matematikkursens omfattning och 
uppdelning på årskurser från första klass till sjunde klass för 
den sjuåriga folkskolan samt för enhetsskolans högstadium 
klasserna 7–9. 
 
Efter genomgången av elevers taluppfattning behandlas i tur 
och ordning de fyra räknesätten, enkla ekvationer, 
problemlösning, sorter och dess förvandlingar, förhållande–och 
procentbegreppen, ränteproblem och liknande samt problem av 
skilda slag och huvudräkning. Boken avslutas med en 
geometridel samt förslag till arbetsuppgifter för bokens olika 
kapitel. 
 

 



 62 
 
3 Kapitel 3:  Reguladetrin och dess teoretiska grund  
3.1 Inledning; några termer 
Reguladetri har gamla anor. I Capitalism & Arithmetic skriver Frank 
J. Swetz att termen, som kan översättas med tretalsregeln, kan gå 
tillbaka till Ahmes papyrus (ca. 1650 f.Kr.). När regeln kom till 
Europa direktöversattes den hinduiska termen. Swetz nämner att man 
har givit reguladetri andra namn som Merchant’s Rule och Golden 
Rule ; d.v.s. köpmansregeln och gyllne regeln. Den första 
benämningen har jag inte sett i svenska läroböcker. 
 

Other names were also attached to it, attesting to its origins – 
Merchant’s Rule – and to its importance- the Golden Rule. This 
last title seems to have originated in the Germanic, North, although 
Latin writers also preferred it.206 

 
E. G. Björling skriver i en parentes framför ordet reguladetri den 
svenska översättningen regel om tre.207 I äldre svenska läroböcker kan 
vi finna tre synonymer till reguladetri: proportionsregeln, gyllene 
regeln och Regula Aurea (som just betyder gyllene regeln).  
 
Aurelius använder i sin bok de två sista termerna. Reguladetri eller 
aurea står som rubrik och i texten nämner han den gyllene regeln. 

 
Thet tijonde Capittel. Om Regula De TRI eller Aurea. 

Fölger nu wijdare then Gyllende Regle/ hwilken både för Nampnet 
och gagnet skuld wäl wärd är såledhes at kallas/ för then store 
nytto skuld som hon medh sigh hafwer. Hon blifwer och kallat 
Regula de Tri, för thenna Orsak skul/ at här blifwa allenest tree 
ting framstälte. Och om Thet fierde skeer altijdh fråghan.208 

 
Biörk kallar regeln Regula Detri, Detri eller gyllende Reglan 
samtidigt som han vid genomgången skriver ”Uti thenna proportion 
…”. Han har också ett särskilt kapitel med rubriken  Om 
Proportionibus eller jemnförde thal. 
 

Om then gyllende Reglan/ som eliest kallas Detri, …therföre wil 
man i thetta Capitel handla om then rätta Regula Detri. Uthi 

                                                 
206 Swetz Frank J., Capitalism & Arithmetic, 1989, s.226. 
207 Björling Emanuel Gabriel, 1837, s.51. 
208 Aurelius, 1614, s. LXVI. 
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thenna proportion föreställes try tunnige thal/ genom hwilka thet 
fjerde som ofunnigt är igenfinnes.209 

 
Agrelius tar upp alla tre termerna och menar att proportionsregeln är 
ett annat namn för reguladetri och ett tredje namn är Regula Aura 
(gyllene regeln). Han skriver  

 
Denna Regel warder kallad,  1. Regula De Tri eller Regula Trium 
Prositionum, derföre, at här gifwas 3 Tal, af wilket det fierde 
sökes. 2. Regula Proportionum: Derföre, att såsom sig hafwer det 
första emot det andra, så hafwer sig det tredje emot det fierde. 
Eller såsom det första hafwer sig emot det tredje, så hafwer sig det 
andra emot det fierde.210 3. Regula Aurea, det är en Gyllende 
Regel, och det derföre, at hon, förmedelst 3 gifna Tal, det fierde, 
aldeles förstundna och fördolda, uppenbarar och i Ljuset komma 
låter.211 

 
I Celsius framställning är Regula trium, Regula aurea och gyllene 
regeln alla synonymer för reguladetri. Han framhåller särskilt regelns 
stora nytta och dess omfattande användningsområde samtidigt som 
han poängterar att själva regeln är en tillämpning av proportionsläran. 
 

Regula de Tri, eller Regula Trium, såsom ock Regula aurea eller 
gyllene Regeln, för sin stora nytta i allmänt bruk, därest hon blifver 
applicerad till alla ting som äro proportionela.212 

 
Vid lösning av reguladetriproblem använder sig både Aurelius och 
Agrelius liksom många andra lärobokförfattare av det förhållandet att 
om fyra tal är proportionella så är det fjärde lika med produkten av två 
av övriga dividerat med det tredje.213 När Hultman beskriver 
reguladetrin hos Christopher Clavius, är det just detta samband från 
proportionsläraran i Elementa som han kallar den gyllene regeln. 
 

                                                 
209 Biörk Mathia Andreæ, Arithmetica eller Räkne-Book, 1643, s.128-129. 
210 Agrelius,  1754, s.152. 
211 Ibid, s.152-153. 
212 Celsius And., Arithmetica eller Räkne-konst, till en grundelig inledning för svea-
rikes ungdom, 1754, s.151-152.  
213 Om t.ex. : :a b c x= så gäller /x b c a= ⋅ . Lärobokförfattaren använder denna 
formel som gyllene regel. 
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Enkel regula de tri löses genom användning af den ”gyllene 
regeln” (produkten af de yttersta är lika med produkten af de 
medlersta. Euk. VII. 19).214 

 
I en handskrift från 1500-talet av Peder Månssons nämns reguladetri, 
gyllene regel, proportionsräkning samt en annan term, rektangel/ 
geometrisk proportion, som enligt Månsson valdes av filosoferna. I 
Hultmans översättning står det bl.a.: 

 
Regula de tri. 

Aritmetrerna hafva uppfunnit en den mest omfattande regel för att 
finna ett obekant tal hvilket som helst medelst några kända. Denna 
regel hafva några kallat den gyllene, men italerna hafva kallat den 
regula de tri, genom förkortning, vanligen de tri, 215 

 
Månsson pekar på proportionalitets egenska i reguladetri och skriver 
enligt Hultmans översättning att   
 

Dessa 4 tal motsvarar hvarandra dessutom genom denna 
ömsesidiga proportionalitet, att sådant som förhållandet mellan 
den första och andra är, sådant är äfven förhållandet mellan det 
tredje och fjerde, och dessutom, sådant som förhållandet mellan 
det första och det tredje är, sådant är förhållandet mellan det andra 
och fjerde. Detta ses också lätt af följande tal. 

2 . 6 . 12 . 36 . 
Och derföre har denna regel af filosoferna blifvit kallad 
(rektangel216 = geometrisk) proportion.217 

 
Den gyllene regeln används också som en proportionalitetsegenskap 
hos fyra tal. Om talen är a, b, c och d kan vi på matematiskt modernt 
språk uttrycka proportionaliteten genom / /a b c d= ; härav följer den 
gyllene regeln a d b c⋅ = ⋅ . Det är denna egenskap som används i alla 
typer av reguladetri och övriga regler som har koppling till 
reguladetri. I många andra sammanhang formuleras gyllene regler. Vi 
möter dem t.ex. när det gäller etiska och juridiska frågor.  
                                                 
214 Hultman F.W, Tmf, årgång1, 1868, s.59. 
215 Ibid, årgång 3, 1870, s.243. Fetstilen är min. 
216 I Månssons text på latin står inte ordet rektangel utan ett för en rät vinkel. Vid 
översättning omvandlades det till rektangel. Jag citerar både den latinska texten och 
Hultmans kommentar ”Et ideo hæc regula a philosophicis proporcio¬ est vocata.” 
Hultmans kommentar: ”Vinkelmärket vid slutet af ordet proporcio betyder sannolikt 
”rectangularis” Hultman F.W , Tmf, Årgång 3, 1870, s.244. 
217 Ibid, s.244. Fetstilen är min. 
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Gyllene regeln, vishetsregel belagd i olika former, bl.a. ”Allt vad 
ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för 
dem" (Matt. 7:12), (den s.k. gyllene regeln i Jesus 
bergspredikan)218. Tanken finns hos Konfucius ”Tillfoga inte andra 
vad du inte vill att de skall tillfoga dig” men framför allt i den 
grekisk-hellenistiska antiken och inom judendomen, där den 
används som en omskrivning för det vittfamnande budet "Du skall 
älska din nästa som dig själv" (3 Mos. 19:18).219 
 
Som krav för statliga bidrag till arbetsförmedlingsverksamhet 
angavs en neutralitetsregel ("den gyllene regeln") som föreskrev 
att arbetsförmedlingens kunder, arbetsgivare och arbetstagare 
skulle behandlas som likaberättigade parter.220 

 
Mycket intressant är att såvitt jag vet reguladetri är den enda regeln 
som kallas i matematik gyllene regeln. Dvs. matematikerna under 
många århundrade var eniga att det viktigaste regeln i aritmetik är 
reguladetri. 
 
I en lärobok från 1957 för folkskolans sjätte klass av Wigforss & 
Nilsson skriver de att gyllene regeln är ett äldre namn på reguladetri.   
 

Detta sätt att räkna kallas regula de tri. Förr kallades det också 
gyllene regeln.221 

 
I motsvarande lärobok för sjunde klass från 1954 och 1955 finns några 
reguladetriuppgifter under rubriken förhållanderäkning. Att 
författarna anser att området är viktigt belyses av följande citat ur en 
lärobok för folk- och småskoleseminarier: 
  

Förhållandet spelar en stor roll i det praktiska livet och i 
vetenskapen.222 

 

                                                 
218 NE (Dvd), 2000, Under moralens grunder. 
219 Ibid, Under gyllene regeln. 
220 Ibid, Under arbetsförmedling. 
221 Wigforss Frits, Nilsson Hjalmar,  Räknelära, Klass 6, 1957, s.15. 
222 Nilsson & Wigforss, Aritmetik, Uppsala 1951, s.85. Boken är ”avsedd för folk- 
och småskoleseminarierna. Den bygger på det kunskapsmått i matematik som 
realskolan bibringer” Citatet är från författarnas förordet s.7. 
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3.2 Proportionsläran 
Proportionsläran223 är i många läroböcker speciellt under 1800-talet 
och början av 1900-talet den teoretiska grunden för reguladetri. Under 
denna tid skrevs också fler läroböcker enbart om proportionsläran. 
Det kan därför vara naturligt att ge en kort presentation av denna teori 
från den mest klassiska av alla läroböcker nämligen Euklides 
Elementa. Jag kommer också att studera framställningen i några andra 
läroböcker. I Elementa hittar vi proportionsläran i den femte boken, 
men tillämpningar finns även i böckerna sex och sju.  
 
3.2.1 Proportionsläran i Elementa  
Innehållet i proportionsläran tillskrivs Eudoxos224, en av antikens stora 
matematiker som har haft ett avgörande inflytande på i första hand 
den grekiska matematiken. Eudoxos försökte undvika irrationella tal i 
definitionen av förhållandet mellan två tal225. Idag definierar vi 
förhållandet mellan två tal som en kvot. Begreppet kvot finns inte i 
Elementa. I definition 3 i bok V står det 
 

Proportion är en sort förhållande mellan två storheter av samma 
sort med avseende på deras storlek.226  

 
En precisering får vi i definition 5 där man definierar vad som menas 
med att storheter har samma förhållande. 

 
Magnitudes are said to be in the same ratio, the first to the second 
and the third to the fourth, when, if any eqimultiples whatever are 
teken of the first and third, and any eqimultiples whatever of the 
second and the fourth, the former equimultiples, are alike equal to, 

                                                 
223Sigma, Band 6, 1977, Spengler Oswald, Om talens innebörd, s.2435: ”All 
proportion utgår från beståndsdelarnas beständighet, all transformation från deras 
föränderlighet.” Oswald Spengler. 
224 NE, Dvd, juni 2000, Under Eudoxos (ca 408–ca 355 f.Kr.), grekisk astronom och 
matematiker.  
225 Sjöberg Boris, Från Euklides till Hilbert, Åbo 1998, s.29-31. 
226På adressen  http://aleph0.edu/~djoyce/java/elements/elements.html. läser vi ”A 
ratio is a sort of relation in respect of size” Samma definition finns i Mårten 
Strömers Elementa från 1884, s. 108 och lyder så här: ”Proportion kallas det 
förhållande, som är emellan tvenne storheter af samma slag i anseende till deras 
qvantitet.”  
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or alik fall short of, the latter eqimultiples rsepectively taken in the 
correspondning order.227 

 
Definition 5 anses härstamma från Eudoxos. Med algebraiska 
beteckningar kan definitionen formuleras så här 
 

Låt a, b, c och d vara fyra givna storheter. Förhållandet a:b blir då 
lika med förhållandet c:d, om – vilka samma multipler ma, mc, 
som än har valts och vilka samma multipler nb, nd, som än har 
valts – 

antingen ,  ,ma nb mc nd> > (1) 
eller ,  ,ma nb mc nd= =        (2) 

eller ,  .ma nb mc nd< <  228       (3) 
 
Turnbull har följande kommentar till denna definition 

 
På detta egendomliga trefaldiga påstående uppbyggdes hela 
proportionsläran för geometri och algebra, … Men det väsentliga i 
den nya teorin ligger i (1) och (3), ty (2) gäller aldrig för 
inkommensurabla storheter – den geometriska motsvarigheten till 
aritmetikens irrationella tal. Men det är märkligt att likheter 
uppkommer ur dessa olikheter.229 

  
Om vi bara begränsar oss till förhållanden som är rationella skulle 
definitionen kunnat göras betydligt enklare230. Det skulle betyda att 
det alltid finns heltal m och n sådana att ,  ma nb mc nd= = och vi 
skulle kunna göra följande definition. 
 
Vi säger att a förhåller sig till b som c till d om både a:b och c:d är 
lika med n:m. Denna egenskap fodrar automatiskt att a och b måste 
vara storheter av samma slag. Detta gäller även c och d.231  
                                                 
227 http://aleph0.edu/~djoyce/java/elements/elements.html. 
228 Sigma, vol. 1, En matematikens kulturhistoria, sammanställd och kommenterad 
av Newman James R., svensk huvud redaktör: Hall Tord, Artikeln av Turnbull H.W, 
Eudoxox och den atenska skolan, s.47. 
229 Ibid, s.47. 
230 Eller ännu mer generellt som H. W. Turnbull skriver ”Så långt vanliga 
kommensurabla förhållanden sträcker sig, bör påståendet (2) vara tillräckligt; m och 
n är heltal, och förhållandena a:b och c:d är vartdera lika med förhållandt n:m.” 
Sigma, s.47. Med kommensurabel menas mätbar med samma mått och därför 
jämförbar. (Se NEO under kommensurabel). 
231 Se Sigma, Vol. 1, s.47. 
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Svårigheterna med att definiera irrationella tal aktualiserades under 
andra halvan av 1800-talet då man tvingades att undersöka analysens 
grundvalar. Det visade sig att problemen bottnade i otydliga 
definitioner av de reella talen speciellt de irrationella. En definition 
gjordes bl.a. av Dedekind med hjälp av s.k. Dedekindska snitt och de 
har påtagliga likheter med Eudoxos’.232  
 
Vi ser slutligen att utan begreppet kvot blir definitionen av 
proportionalitet problematisk. De problem som matematiker brottats 
med är också pedagogiska. Det är för många svårt att föreställa sig att 
tal som t.ex. e och π  inte har ändlig decimalutveckling! Med hjälp av 
de irrationella talens decimalutveckling kan man t.ex. inte bevisa den 

enkla regeln 2 3 6⋅ =  (eller i detta sammanhang 6 10 2

13 5
= = ) 

inte ens om hela mänskligheten under hela sin tillvaro oavbrutet 
anstränger sig att skriva ner de olika leden i multiplikationen.233 
 
Euklides’ Elementa har givits ut i otaliga upplagor och många har 
försetts med kommentarer och omarbetningar. I P.R. Bråkenhielms 
utgåva från 1844 citerar vi definitionerna 1, 2, 3, 6 och 8234 från bok 
V. De är särskilt intressanta för vår diskussion. Här tydliggörs 
betydelsen av termerna förhållande, analogi och proportionalitet. Med 
förhållande av två stoheter menas förhållandet mellan deras mätetal235 
som skrivs i  bråkform. Termen Analogi betyder ”huvudsaklig 
överensstämmelse i de avseenden som är väsentliga på viss nivå 
genom bortseende från ytliga olikheter”236 men i matematk betyder 

                                                 
232 Dedekind definierar irrationella tal med utgångspunkt från rationella, med hjälp 
av begrppet snitt. Han menade att irrationella tal är ett snitt, som delar upp alla 

rationella tal i två klasser. T.ex. 2  som snitt delar upp mängden av rationella tal i 

en övre och en under klass som är större respektive mindre än 2 . (Se s. 1408 
Sigma Vol.4, 1977). Denna definition liknar (1) och (3) i Eudoxos’ definition. 
233 Se Sigma, Vol. 4,1977, s.1408. 
234 http://runeberg.org/elementa/. 
235 Sjöberg Boris, 1998, s.29-30. 
236 NE Ordbok, Dvd, juni 2000, Under analogi. 
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analogi likhet mellan två kvoter eller förhållanden.237 Analogi och 
proportionalitet används som synonymer. 
 

1. En mindre storhet kallas Part af en större, då den mindre jämnt 
mäter den större. Den  mindre kallas då äfven mått för den större. 
 
2. En större storhet kallas Mångfaldig af en   mindre,   då   den   
större jämnt  mätes af den mindre 
 
3. Förhållande är den   inbördes storleken imellan tvänne 
storheter, som äro af samma slag. 
 
6. Storheter, som hafva samma förhållande till hvarandra, kallas    
    proportionella. 
 
 8. Likhet imellan tvänne förhållanden kallas analogie eller  
    proportion. …Det förhållande, som a har till b, betecknas med  

:a b ; 
    Likaledes betecknas det förhållande, som c har till d, med                  

:c d ; 
och att dessa båda förhållanden äro lika, betecknas med  
analogin, eller proportionen 

: :a b c d= . 
Analogin läses sålunda: "a är till b, som c till d;" eller: "a 
förhåller sig till b, som c till d;   eller:  a, b, c och d äro 
proportionella.238 

 
Definitionerna konkretiseras i Bråkenhielms framställning på följande 
sätt:  

 Defin.l  och 2. Storheten a kallas part af storheten 3.a; men 3.a 
kallas mångfaldig af a. 
Defin.3. Förhållandet angifves genom en gemensam mångfaldig af 
de båda storheterna. T. ex. lineen a har till lineen b ett sådant 
förhållande, att 2a = 3b. 
 
 
 
 
 

 

                                                 
237 Björling Emanuel Gabriel, ”Elementar-Afhandling om Aritmetiska brådk och 
Regula-de-tri”, Stockholm 1837, s.50. 
238  Euklides Elementa, femte boken s.130-132, utgiven av P. R. Bråkenhielm, 
Örebro 1844, inhämtat från nätet http//runeborg.org/elementa/ . 

a b

b b b

a a
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Skulle nu c hafva till d äfven ett sådant forhållande, att 2c = 3d; så 
är det klart, att a har till  
b samma förhållande, som c har till d.239 

 
Euklides definierar också det inverterade värdet av ett förhållande. 
Idag säger vi att b/a är invers till a/b och vice versa. Definition 13 
enligt engelska versionen i bok V lyder på följande sätt: 
 

Inverse ratio means taking the consequent as antecendent and the 
antecedent as consequent.240 

 
Bråkenhielms översättning av denna definition241 är nästan identisk 
med den som ges av Mårten Strömer i den första svenska 
översättningen av Elementa. Den är numrerad som definition 14. 
Bråkenhielms översättning är följande: 

 
Invertera, omvända, ett förhållande, är att taga den efterföljande 
till föregående, och den föregående till efterföljande. Förhållandet 
b:a  är inverteradt af a:b.242 

 
Därmed ligger vägen öppen för att definiera omvänd proportionalitet. 
Det gör inte Euklides men begreppet finns i många läroböcker. 
Uppgifter på omvänd reguladetri har varit ett stort bekymmer i 
skolmatematiken. Kända lärobokförfattare som Wigforss243 och 
Zweigbergk244 vill helst undvika termen. Det finns t.o.m. en artikel 
                                                 
239 Euklides Elementa, femte boken s.131, utgiven av P. R. Bråkenhielm, Örebro 
1844, inhämtat från nätet http//runeborg.org/elementa/. 
240 http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/bookV/defV11.html. 
241 Både i Bråkenhielms (1844  finns http://runeberg.org/elementa/) och Strömers 
Elementa (1884) är denna definition numrerad 14 istället för 13.  
242 http://runeberg.org/elementa/. Euklides Elementa, Bråkenhielm, 1844, bok V 
definition 14, s.135. 
243 Wigforss använder inte termen ”omvänd reguladetri” utan istället valde han 
”omvänd proportionalitet”. Wigforss skriver att ”Man bör se till, att problem med 
omvänd proportionalitet ej helt saknas, så att all tendens till mekanisering av 
tankegången stoppas. Dessa tal löses för övrigt ofta bekvämt utan tillbakagång till 
enheten.” Wigforss Frits, Den grundläggande matematikundervisningen, Sjätte 
omarbetade upplagan 1957, Nyutgåva 2005, Högskolans Tryckeri, Kalmar, s.141. 
244 I Zweigbergk (1856), fotnot s.112, finns följande kommentar som är intressant 
från både matematisk och pedagogisk synvinkel: ”Alla sådane frågor, der blott olika 
sammansatte orsaker till en och samma verkan, eller olika sammansatte verkningar 
af en och samma orsak förekomma, kunna väl, så vida de sammansatte termerna 
blott bestå af två delar, uträknas enligt enkel s. k. omvänd Regula de Tri; men för att 
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från 1803 av Olof Ihrmark med titeln Onödigheten af Regula de Tri 
Inversa och Regula Dupla.245   
 
Det är pedagogiskt intressant att koppla samman den aritmetiska 
formuleringen av begreppet proportionalitet, som är relativt abstrakt, 
med den geometriska framställningen i Elementa. I sats 16 i bok VI 
görs begreppet åskådligt med hjälp av rektanglar med samma area 
men med olika sidor. Satsen lyder på följande sätt: 
 

Om fyra räta linier äro proportionela, så är rektangeln som 
innehålles af de yttersta, lika stor med rektangeln, som innehålles 
af de mellersta; och om rektangeln, som innehålles af de yttersta, 
är lika stor med rektangeln, som innehålles af de mellersta, så äro 
de fyra räta linierna proportionela. 246 

                                                                                                                   
bibehålla en enda lätt tillämplig grundsats för alla arter af Regula de Tri, föras här 
sådane frågor till sammansatt. Utan någon ökad vidlyftighet i räkningen, vinnes, 
härigenom äfven en bättre insigt i dessa frågors natur, då man ej söndrar hvad som 
hör tillsamman, än vid behandlingen efter omvänd proportionalitet, hvars betydelse 
för nybegynnaren är vida svårare att rätt fatta.  Alla frågor, som vanligen behandlas 
enligt omvänd Regula de Tri, äro i denna Lärobok hänförde under lättare 
Kedjeräkningsformen.” Kedjeräkning i detta fall är 6 8 9x⋅ = ⋅  För mer information 
se Zweigbergk, s.153-156. Det finns en bok i Kungliga biblioteket i Stockholm av 
Olof Ihrmark från 1803 under rubriken ”Onödigheten af regula de tri inversa och 
regula dupla”. S.153-156 går Zweigbergk igenom kedjeregeln och däreter skriver 
han 150 övningar. Han skriver på s. 1555 att ”All slags Bytes-Räkning, då varor af 
olika slag eller värde skola utbytas mot hvarandra, eller i allmänhet frågan är, hvilket 
antal af ett visst slags enhetersvarar emot ett bestämdt antal af ett annat slag, då 
förhållandet dem emellan är gifvet genom ett eller flera mellanliggande 
förhållanden, hvarigenom de sammanbindas, kan behandlas såsom Kedje-
Räkning.” Det kan handla om många kontinuerliga relationer och man söker en 
obekant x. T.ex. om följande relationer är givet 9 ,  12 7 ,xa b b c= =  
14 15 ,  9 8  och 10 26c d d e e a= = =  kan vi efter en del operationer komma fram till 
att 13x = ; dvs. 13 9 .a b=  
245 Se bilaga 1 i slutet av detta kapitel. 
246 Som bilden visar brukade man använda två/tre bokstäver för att namnge 
fyrkantiga figurer; därmed utläste man med diagonalen och menade man den 
fyrhörning som har denna diagonal. 
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Låt fyra räta linier AB, CD, E, F vara proportionela, så att AB är 
till CD som E till F: så säger jag, att rektangeln, som innehålles af 
räta linierna AB och F, är lika stor med rektangeln, som innehålles 
af räta linierna CD och E.247 

 
Den matematiska grunden för reguladetri som räknesätt är proposition 
19 248 i Bok VII. Därför är satsen enligt min mening en viktig sats. 
Euklides’ bevis är mycket elegant. Jag ger Euklides version parallellt 
med ett algebraiskt bevis. Det senare är kort och enkelt och det 
fungerar även om talen inte är positiva. Det saknar emellertid den 
argumenterande analys som finns i retorisk form i Elementa och som 
kan hjälpa nybörjaren till en ökad förståelse. 
 

När fyra tal är proportionella, är produkten av de yttersta termerna 
lika stor som produkten av de mellersta termerna och tvärtom när 
produkten av de yttersta termerna är lika stor med produkten av de 
mellersta termerna, så är de fyra talen proportionella. 249 

 
Vi tydliggör satsen på följande sätt 

                                                 
247 Strömer Mårten, Euclidis Elementa, femtonde upplagan, Stockholm 1884, s.147-
148. Beviset kan läsas även på nätet (Euklides Elementa, Sjätte Boken, s.174, hämtat 
från http://runeberg.org/elementa/0095.html. 
248 Proposition 19 i bok VII är samma som proposition 27 i bok V s.155-156 hos P. 
R. Bråkenhielm, Örebro 1844, http//runeborg.org/elementa/. 
249 Detta är min översättning från L Heath Sir Thomas, Euclid The Thirteen books of 
The Elements, Vol II, Second edition, New York (år? Det står 1956 för första 
upplaga), bok VII proposition 19, s.318-319. Med litet annorlunda språkbruk finns 
satsen på internet: Euklides Elementa, Sjätte Boken, s.174, hämtat från 
http://runeberg.org/elementa/0095.html.   
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I.  Låt a, b, c och d vara fyra proportionella tal sådana att a till b 
är, som c  till d. så gäller 
e lika med f. (Vi väljer produkten av a och d samt  b och c  som e 
respektive f )  . 
 
II.  Omvänd om e är lika med f så gäller a till b är, som c till d, 
dvs. de fyra talen är proportionella. 250 

 
Algebraiskt kan satsen formuleras så här:    
 

a c
b d

=  om och endast om 
.adbc

 

eller 

.a c a d b c
b d

= ⇔ ⋅ = ⋅  

Euklides’ bevis av I. 
Multiplicera a med c, då får du g. Produkterna av a och c samt a och 
d är g respektive e. Eftersom a multipliceras med två tal c och d 
vilkas produkt är g och e, är förhållandet mellan c och d lika med 
förhållandet mellan g och e. Å andra sidan är förhållandet mellan c 
och d är lika med förhållandet mellan a och b, alltså har a samma 
förhållande till b som g har till e. 
 
På samma sätt: Eftersom produkterna av  a och c samt b och c är g 
respektive f, de två talen a och b multipliceras alltså med samma tal c, 
och produkterna är g respective f. Således  är a till b  lika med g till f. 
 
Vidare har a till b samma förhållande som g till e, varför förhållandet 
mellan g och  e är lika som förhållandet mellan g och f. Därför har g 
samma förhållande till både e och f varför e är lika med f. 
 
Algebraiskt bevis av I.   
Vi skall visa följande: 

.a c a d b c
b d

= ⇒ ⋅ = ⋅  (1) 

Antag att 

                                                 
250 Ibid, s.318-319. Numrering I och II samt översättningen till svenska, både satsen 
och dess bevis är mina. 
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,     och  .a d e a c g b c f⋅ = ⋅ = ⋅ =  
Vi har 

.a c c g
a d d e

⋅
= =

⋅
(2) 

.
f
g

b
a

cb
ca

==
⋅
⋅ (3) 

(2) och (3) samt (1) ger  

fe
f
g

e
g

=⇒=  V.S.B! 

Euklides’ bevis av II 
Vi använder samma konstruktion som i I. Eftersom e är lika med f, är 
följaktligen förhållandet mellan g och e lika med förhållandet mellan 
g och f. Men g har samma förhållande till e som c har till d, och g till 
f är lika med a till b, varför a förhåller sig till b som c till d. 
 
Alltså, om fyra tal är proportionella, så är produkten av första och 
fjärde (de yttersta) lika stor med produkten av andra och tredje (de 
mellersta). Omvänt om av fyra tal produkten av första och fjärde (de 
yttersta) är lika stor med produkten av andra och tredje (de mellersta), 
så är dessa tal proportionella. Q.E.D.251 
 
Algebraiskt bevis av II. 
Ska visas: 

.
d
c

b
acbda =⇒⋅=⋅  

Vi har 

f
g

e
gfe =⇔= , 

dvs. 

.a c a c c a
a d b c d b

⋅ ⋅
= ⇒ =

⋅ ⋅
  

Alltså är 

.a c a d b c
b d

= ⇔ ⋅ = ⋅  Q.E.D! 

 
                                                 
251 Quod Erat Demonstrandum = Q.E.D (= VSB = Vilket Skulle Bevisas). 
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3.2.2 Proportionsläran i några svenska (läro)böcker 
Proportionsläran har haft stor betydelse och den räknas som en 
grundläggande del av matematiken. Många matematiker och 
läroboksförfattare som t.ex. Emanuel Gabriel Björling (1840) och 
Frans Wilhelm Hultman (1871) har skrivit böcker om 
proportionslära, och framställningarna ges i Euklides’ anda med 
definitioner, satser och bevis. Celsius ägnar ca. 70 sidor av sin 
lärobok, Arithmetica eller Räkne-konst, från 1754252 åt 
proportionsläran253. Zweigbergk och Beckmarck går igenom 
proportionslära innan de startar med reguladetri. Hultmans 
proportionslära trycktes i minst fem upplagor mellan 1871-1900.   
 
Celsius 
Celsius skriver i sitt företal under rubriken  Anmärkning vid andra 
Uplagan att han har valt att skriva om proportionsläran med 
utgångspunkt från bok VII i Euklides’ Elementa. Det är intressant att 
observera att det då inte fanns någon svensk översättning av denna 
bok.254 Celsius skriver: 
 

Uti denna senare upplagan af Räknekonsten har jag demonstrerat 
proportioners egenskaper allenast om tal, och derutinnan 
mästedeles fölgt Euclides uti VII Boken af  dess Elementa; efter 
Proportions- Vetenskapen om storleker i gemen, intet lärer kunna 
bättre och grundeligare föreställas än Euclides det samma gjordt 
uti sin Geometrie, som jag önskar måtte hädanefter till hela Rikets 
välfärd blifva en af de nödigaste Schol-böcker.255 

 
Naturligtvis spelar proportionalitet en stor roll även i dagens 
matematikundervisning men proportionsläran i dess gamla form är 
nästan helt och hållet bortglömd. Begreppet proportionalitet beskrivs i 
dagens läroböcker med hjälp av funktionsbegreppet. Variabeln y säges 

                                                 
252 Agrelius’ Arithmetica sjunde upplaga är också från 1754. 
253 Denna behandlas innan de fyra räknesätten. 
254 Böckerna VII-IX i Elementa behandlar talteori. 
255 Första upplagan är från 1727. Celsius And., Arithmetica eller Räkne-konst, till en 
grundelig inledning för svea-rikes ungdom, andra upplag, Stockholm 1754, femte 
sidan av Företalet.  Efter bokens titel skriver Celsius att: först utgiven af And. 
Celsius, Astron. Prof. Vid Kongl. Acad. Och Secret. Vid Kongl. Vetensk. Societ. I 
Uppsala; men nu sedermera med anmärkningar och exempel förklarad och utgifven 
af Fredric Palmqvist, Le am. Af Kongl. Vetensk. Acad. I Stockh. 
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vara proportionell mot variabeln x om y kx= 256 och k är en konstant 
(proportionalitetskonstanten). 
 
Beckmarck 
Beckmarck behandlar proportionsläran i kapitel 7 i sin lärobok 
Aritmetik under rubriken Om förhållande och Proportion. I §91 och 
§92 försöker han med exemplifiering att förklara definitionerna 1-3 
från bok V i Elementa, samtidigt som han beskriver förhållandet 
mellan två tal på tre sätt.  Alla de tre varianterna är enligt min mening 
användbara i dagens skola. Beckmarck tar upp begrepp som kvot, bråk 
och förhållande, dividend och divisor, täljare och nämnare samt 
föregående och efterföljande. I §93 förklarar han sedan definition 5 i 
Elementa bok V. 
 

§ 91. När man jämförer tvänne gifna tal, som äro af samma slag, i 
afsigt at få veta, huru och på hvad sät det ena innehåller det andra, 
få säges man undersöka de bägge talens förhållande. T.e. Om 4 
Riksd:r och 2 Riksd:r äro gifna och jag vill undersöka, huru många 
gånger 4 R:dr innehåller 2 R:dr, få säges jag undersöka de talens 
förhållande; detta förhållande kallas Geometriskt.  
 
…, at de tal, hvars förhållande jag vill finna, skola vara af samma 
slag eller homogena. 
 
§ 92. Qvoten, som finnes, när man dividerar det ena gifna talet 
med det andra, bestämmer alltid talens förhållande. … 
Anmärkn. Expressionen 4

2  kan anses på et trefaldigt sät, antingen 
som en qvot, då beteknar  4 dividendus och 2 divisor; eller som et 
Bråk, då man kallar 4 Täljare och 2 Nämnare; eller ock som et 
förhållande, då 4 kallas föregående och 2 efterföljande. 
 
§ 93. Tvenne tal sägas hafva lika förhållande eller vara 
proportionella med 2:ne andra, när deras qvoter äro lika, … och 
tvärtom, när talen äro proportionella, så äro deras qvoter lika,  
 
… Af den senare egenskapen följer, at tvenne bråk äro lika stora, 
när täljaren uti förra bråket förhåller sig till sin nämnare, liksom 
täljaren förhåller sig till nämnaren uti det andra bråket.257  

 

                                                 
256 Se t.ex.s.334-337 i MerIT Matematik A, andra upplagan 2001. 
257 Beckmarck Nils Petter,  Aritmetik, 1795, s.89-90. 
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Egentligen följer Beckmarck proportionsläran i Elementa. Efter att 
han gått igenom några sifferexempel som bygger på sats 19 i 
Elementas sjunde bok kommer han fram till ett sätt att ställa upp och 
lösa reguladetriproblem. Beckmarck skriver: 
 

Om 4
1  är gifvit, och man vill finna et annat bråk, lika stort med 4

1 , 
men som skall hafva 16 til nämnare, så kalla täljaren, som sökes,  
x; då bör 164

1 x= ; och för at finna x, måste     4:1:: 16:x. Likaledes 

om 4
3  Riksd:r skall blifva lika med 48

x  Riksd:r, måste 
4:3::48:x258. Huru värdet x skall finnas i dessa exempel, får man 
framdeles se (§.95.) … en sådan uppställning af proportionella tal 
kallas Analogie.259 

 
Det är av pedagogiskt interesse att se hur Beckmarck börjar med enkla 
exempel som sedan görs alltmer komplicerade för att så småningom 
formulera generella definitioner och allmängiltiga satser. I detta fall är 
målet första delen av sats 19 i Elementa bok VII och den kommer på 
slutet som en sammanfattning av resonemangen. Exemplifieringen 
genomsyras av syftet med kapitlet, som är att gå från proportionsläran 
till reguladetri. Under rubriken Geometriska proportioners egenskaper 
ger Beckmarck i § 95 första delen av sats 19 och den följs av exempel 
och förklaringar som förbereder andra delen av satsen. Den kommer i 
§96 och följs i sin tur av exempel och förklaringar. 
 

Geometriska proportioners egenskaper” 
§95 Hufvud egenskapen uti Proportioner är denna: at, när 4 tal äro 
proportionella, är produkten af de yttersta termerna lika med 
produkten af de meliersta. T.ex. Uti analogien 3:15::7:35, är 
produkten af 3 och 35 lika med produkten af 15 och 7, ty bägge 
göra 105. …  
 
Om de tre första termerna äro gifna uti proportionen 3:8::12:x och 
jag vill söka den fjerde, måste jag multiplicera 8 med 12 och 

                                                 
258 I båda exempel använder Beckmarck inverserna till de bråk som beskriver 
analogierna. Varför, vet jag inte, kanske för att uträkningarna blir lättare om man 
placera x på täljarplatsen. En liknande uppställning av reguladetriuppgifterna möter 
vi hos Wigforss i hans lärobok från 1954; den obekanta (x) kommer i första raden. I 
en upplaga från 1924 kommer tvärtom den obekanta i andra raden precis som i 
Nyströms uppställning. 
259 Beckmarck Nils Petter, Arithmetik, 1795, s.91. 
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dividera produkten 96 med 3, då qvoten 32 gifver den fjerde, som 
skulle sökas, således utgör 3, 8, 12, 32 en proportion. … 
 
§.96. Om fyra tal äro af den beskaffenhet, at produkten af de två 
mellersta är lika med produkten af de två yttersta, så äro de fyra 
talen i sin ordning proportionella.260 

 
Beckmarck ger följande sats som också finns hos Hultman261: 
  

§.98. Om flere tal äro proportionella, är summan af alla de 
föregående termerna, til summan af alla de efterföljande, som den 
föregående termen är til den efterföljande. Ex. om 
2 : 4 :: 3 : 6 ::1 : 2 :: 4 : 8 , så är 2 3 1 4 : 4 6 2 8 :: 2 : 4+ + + + + + , 
det är,.262 

 
Efter att Beckmarck gjort en grundlig genomgång av proportionsläran 
och kopplat den till uppställningar och uträkningar av 
reguladetriproblem (speciellt i paragraferna 95-96), utan att nämna 
själva termen reguladetri, följer ett kapitel med rubriken Om Regula 
de Tri. Inledningsvis förklarar han behovet av kunskaper om 
proportionalitet. Beckmarck menar att vi i det dagliga livet möter 
många situationer, där det förekommer relationer som bygger på 
proportionalitet såsom t.ex. förhållandet mellan varor och priser, 
mellan kapital och räntor, mellan tid och hastighet. Han sammanfattar 
resultaten i paragraferna 95-96 och nämner den räknemetod eller det 
räknesätt, reguladetri som hjälper oss att lösa problem av den typ vi 
nämnt ovan. 

Om Regula de Tri. 
§.99. Uti allmänna lefvernet förekomma dagligen Arithmetiska 
frågor, hvilkas besvarande grundar sig på et öfverenskommet eller 
stadgadt förhållande emellan vissa gifna tal af olika slag; t.ex. 
emellan varor och deras pris; emellan capitaler och räntor, emellan 
tider och verkningar, m. m. Utan kännedom af dessa förhållanden, 
kunna icke ofvannämnde förekommande frågor uplösas. Häraf 
finnes då, at til en sådan frågas besvarande höra 3 särskilta tal vara 
bekante, nemligen I:o263 sjelfa det talet, hvarom frågan egenteligen 
är, och 2:o, de bägge talen, som bestämma ofvannämnde gifna 

                                                 
260 Ibid, s.92. 
261 Hultman F. W., Proportionslära, 1871, s.19. 
262 Beckmarck, 1795, s.94. Man kan bevisa t.ex. : : : :a b c d a c b d= ⇔ = ⇔  

1 : 1 : .a c b d⇔ + = +  Dvs. ( ) ( ) ( ) ( ): : : : .a c b d a c b dc d b d+ + + += ⇔ =  
263 Jag uppfattar att han skriver ett par punkter numrerade med 1 och 2.  
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förhållande. Det räkningssät, som visar huru frågor af sådan natur 
skola uplösas, har af denna orsak blifvit kalladt Regula de Tri, eller 
en Regel at af 3:ne gifna tal och deras inbördes förhållande finna 
det fjerde.264 

 
Zweigbergk 
I Zweigbergks lärobok i Räknekonsten med talrika övningsexempel 
inleds kapitlet om Regula de Tri med en förklaring av begreppet 
förhållande (proportion, ration)  mellan två tal. När två förhållanden är 
lika har vi enligt Zweigbergk en analogi. Som vi skall se väljer 
Zweigbergk förhållande, proportion och ration som synonymer och 
analogi står som synonym till proportionell. Efter ett par sidor av 
förklaringar kommer han fram till den gyllene regeln. 
 

Den inbördes storleken hos tvenne storheter af samma slag, hvilka 
jemföras med hvarandra, kallas förhållande (proportion, ration) 
dem emellan. Att söka det förhållande, som en storhet har till en 
annan, är att efterse, huru många gånger (eller till huru stor del) 
den förra storheten innehåller den sednare. … 
 
Ett tals förhållande till ett annat finnes följaktligen, om man 
dividera det förra med det sednare. Derföre betecknas ock ett 
förhållande på samma sätt som division; och qvoten, som dervid 
uppkommer, tjenar till mått på förhållandet, eller visar dess 
storlek. T.ex. 6 : 2 3=  betyder, att talet 6 har ett sådant 
förhållande till 2, att det är 3 gånger så stort; …265.   
  
Om qvoterna, som mäta tvenne förhållanden, äro lika stora, så äro 
dessa begge förhållanden lika, och talen sägas då vara 
proportionela, t.ex. 9 : 3 12 : 4=  …  En sådan likhet emellan två 
eller flera förhållanden kallas Analogi. … 
 
I en Analogi af fyra termer är produkten af de yttersta lika stor 
med produkten af de medlersta; t.ex. då 3 : 6 4 : 8= , är ock 
3 8 4 6× = × . … 

 
Om tvärtom fyra tal äro så beskaffade, att produkten af de yttersta 
är lika stor med produkten af de medlersta, så utgör de äfven en 
analogi d.v.s. äro proportionela.266 

                                                 
264 Beckmarck, 1795, s.95. 
265 Zweigbergk, 1856, s.91. 
266 Ibid, s.93. I fotnot på s. 94 skriver han att ett obekant tal vanligen betecknas med 
x.  
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I detta sammanhang tar Zweigbergk upp ekvationsbegreppet. Han 
förklarar vad en ekvation är samt ger några exempel. Detta sker för det 
mesta i form av fotnoter. Så småningom tar han upp reguladetri och i 
sin beskrivning använder han sig något mer av symboler än vad som 
tidigare gjorts. 
 

Regula de Tri lärer att, när tre termer i en analogi äro gifna, 
finna den fjerde. Om a, b, c och d beteckna fyra tal, som äro 
proportionela, så att a : b = c : d , så är…, ad = bc …således är 

a =
bc

d
,  b =

ad

c
, c =

ad

b
,     d =

bc

a
.267 

 
Direkt därefter, under rubriken Frågor till muntlig öfning, kommer en 
fyrdelad fråga, där den obekanta x har olika platser i analogierna. 
Frågan är: 
 

Hvad är värdet på den med x betecknade obekanta termen i 
följande analogier x : 8 = 1 : 4 , 9 : x = 6 : 4 , 2 : 1

2 = x : 1, 
3 : 5 = 5 : x ?268 

 
Björling 
När Björling i sin bok, Elementar-Afhandling om Aritmetiska bråk och 
Regula-de-tri, från 1837 diskuterar reguladetri behandlar han 
proportionsläran269 för det mesta i fotnoter på ca sex sidor. Han börjar 
med att definiera förhållande, proportion samtidigt som han skriver 
utrycket : :a b c d=  som en analogi och tar upp den gyllene regeln. 
Slutligen kommer han fram till att reguladetri är ett räknesätt, som 
används då tre termer i en analogi är bekanta och man söker den 
fjärde.  
 

Ibland fyra tal a, b, c, d – de må vara hela tal eller bråk – säges det 
1:sta (a) förhålla sig till det 2:dra (b) såsom det 3:dje (c) till det 

                                                 
267 Ibid, s. 94-95. 
268 Ibid, s.95. 
269 Observera att Björling skrev 1845 en bok i allmänna proportionsläran med 
rubriken ”Euclides femte och sjette böcker med förändringar”.  
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4:de (d), när qvoten :a b  är = qvoten :c d  270– De fyra talen sägas 
då vara proportionella.271 …  
 
Det är således likgiltigt att säga. ”a förhåller sig till b såsom c till d 
” eller ” qvoten af a och b är = qvoten af c och d.” Derföre tecknas 
ock båda talesätten lika, nemligen med : :a b c d= – Emedlertid 
skola vi i det följande, om vi någon gång mena det sednare 
talesättet, då alltid tillsätta ordet ”qvoten. 272… 
 
Uttrycket ”a förhåller sig till b såsom c till d”, eller 

: :a b c d= …. kallas en proportion eller analogi, och talen a, b, 
c, d kallas 1.sta, 2: dra, 3: dje och 4:de termerna i analogien. … I 
hvarje analogi skall producten af de båda yttersta termerna vara 
= producten af de båda medlersta.273…  
 
Regula-de-tri (regel om tre) kallas det räknesätt, hvarigenom man, 
då de tre första termerna af en analogi äro gifna, kan finna den 
4:de.274 

 
Hultman 
Hultmans 22-sidiga Proportionslära  består av tre avdelningar. I första 
avdelningen beskriver han det positiva reella talområden. Här väljer 
han två postulat och två definitioner som utgångspunkt och de följs av 
två satser. 
 

Följande tvenne obevisliga satser antaga vi såsom sanna. 
Postulat 1. Om A B> , så finnes alltid en storhet C sådan, att 
A C> och C B> . 

Postulat 2. Om u v> , så är uA vA> .275 
 

Hultman använde stora, små och grekiska bokstäverna för att beteckna 
storheter, hela tal respektive reella tal.276 Efter de två postulaten 
formulerar Hultman sin första definition om analogi som utgår från  
                                                 
270 Björling skriver ”Tecknet (=) kallas likhetstecken och nyttjas för korthets skull i 
stället för orden ”lika mycket som”. ” fotnot s.4 i Björling Emanuel Gabriel, 
”Elementar-Afhandling om Aritmetiska brådk och Regula-de-tri”, Stockholm 1837. 
271Ibid, s.48. 
272 Ibid, s.49. 
273 Ibid, s.50. 
274 Ibid, s.51. Fetstilen är av mig. 
275 Hultman, Proportionslära, 1871, s.4. Han använde stora, små och grekiska  
bokstäverna för att beteckna storheter, hela tal respektive reella tal. 
276 Ibid, s.3-4. 
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definitionerna 5 och 8 i Elementa bok V. 
 

Definition 1. Då 4 storheter A, B, C, D äro så beskaffade, att det 
tal, som angifver A:s storlek, då B tages till enhet, är lika med det 
tal, som angifver C:s storlek, då D tages till enhet, säges A hafva 
till B samma förhållande som C till D. 
 
Att A har till B samma förhållande som C till D, kan tecknas på 
följande tre sätt: 
  1) ,   A uB C uD= =  
eller 
  2) : :A B C D=  
eller 

  3) 
A C

B D
= . 

 
De två senare uttrycken kallas analogier. 
Det första beteckningssättet visar att 

,A u=  då B tages till enhet, 
och att ,C u=  då D tages till enhet.277 

 
De två kommande avdelningarna i Hultmans proportionslära 
innehåller nio satser med bevis. Avdelnings 2, s.8-17 innehåller 
följande satser: 

1. ( ).A B A Bμ μ μ+ = +  

2. ( ).A B A Bμ μ μ− = −  

3. ( ) .A B Aμ ν μ ν+ = +  

4. ( ) .A B Aμ ν μ ν− = −  

5. ( ) ( ) ( )) och ).   A A Aα β μ ν μν νμ= =  
6. : : .A B A Bμ μ =  

 
Avdelning 3, s.17-22 innehåller följande satser: 
 
 Sats1.  
 

Om           : :A B C D=   
och om   : : ,C D E F=   
så är          : : .A B E F=  

                                                 
277 Ibid, s.4. 
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 Sats 2. 

( ) ( )
( )
( ) ( )

 Om          : :

och om     : : ,

så är         : : .

A B C D

C D E F

A B E F

>

>

>

 

 Sats3. 
 
 

 

 Om           och  är en annan storhet af samma slag,

  så är      : : ,

               : : .

A B C

A C B C

C A C B

=

=

=

 

 
Wigforss 
För metodikern och läroboksförfattaren Wigforss spelade termen 
förhållande en central roll och han önskade ge den en mer 
framträdande roll i elementär undervisning än vad då var fallet.278 
Wigforss’ & Nilssons förklaring av termen i folkskolans läroböcker 
för årskurserna 6 och 7 är mer anpassade till eleverna än 
förklaringarna i de böcker vi tidigare behandlat. Förklaringar och 
uttryckssätt är enklare. Under rubriken Förhållanderäkning i 
läroboken för årskurs 7 ger Wigforsss & Nilsson efter fem exempel en 
förklaring av vad som menas med förhållandet mellan två tal. Jag 
citerar det femte exemplet. 
 

Pelle är 15 år, Olle 5 år. Hur gammal är Pelle i förhållande till 
Olle? Du svarar väl att Pelle är 3 gånger så gammal som Olle. 
Talet 3 fick du genom att räkna ut hur många gånger 15 innehåller 

5, alltså genom divisionen 
15

5
. Man säger att förhållandet mellan 

Pelles ålder och Olles är = 3. 
 
Du hade också kunnat ta reda på hur gammal Olle är i förhållande 
till Pelle, alltså vilken bråkdel Olles ålder är av Pelles. Det är 

tydligt att Olles ålder är 
1

3
 av Pelles. Talet 

1

3
 fick du genom 

divisionen 
15

15 3
= . 

                                                 
278 Se Wigforss, Den  grundläggande matematikundervisningen,  1952, s.120. 
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Förhållandet mellan två tal är = talens kvot.279 

 
Wigforss’ & Nilssons Aritmetik från 1951 innehåller drygt 100 sidor 
och är indelad i fem kapitel. Kapitel 4 handlar om 
förhållandebegreppet (s.84-97) och kapitel 5 innehåller blandade 
uppgifter.  Kapitel 4 inleds med en enkel och tydlig beskrivning av 
innebörden av det aritmetiska begreppet förhållande. Därefter tar 
författarna upp ett nästan alltid aktuellt problem, nämligen skillnaden 
mellan målskillnad och målkvot i en serietabell för fotboll. De 
fortsätter med att definiera begreppen analogi och proportionalitet 
varefter de formulerar den gyllene regeln som en sats.  
 

En likhet mellan två förhållanden kallas analogi. De fyra talen i 
analogien säges vara  proportionella (eller direkt 
proportionella).280 

 
Ett avsnitt med rubriken Satser angående analogier, s.91-96, inleder 
Nilsson & Wigforss på följande sätt: 
 

Det är många problem, både av aritmetisk och geometrisk art, som 
leder fram till analogier, och en närmare kännedom om en del 
enkla regler eller satser rörande analogier är därför av värde.281 

 
Därefter går de genom sju satser och tar upp exempel som illustrerar 
dem. De formulerar den gyllene regeln som sats 1. 
  

Sats 1. Om : :a b c d=  eller / / ,a b c d=  så är a d b c⋅ = ⋅  eller i 
ord: I en analogi är produkten av de båda yttersta leden lika med 
produkten av de båda mellersta. Satsen kallas ofta den gyllene 
regeln.282 

 
Satsens riktighet bevisas lättast genom att skriva analogin i bråkform. 
Vi har / / ,a b c d=  och om bråken görs liknämniga, får vi 

/ / ,ad bd bc bd=  alltså .a d b c⋅ = ⋅ ” 
 

                                                 
279 Nilsson & Wigorss, Räknelära, Klass7, 1955, s.35-36. 
280 Nilsson H. J., Wigforss F., Aritmetik, 1951, 1951, s.90. 
281 Ibid, s.91.  
282 Fetstilen är min. 
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De sex övriga staserna, som bevisas av författarna på s.91-93, är  
 

• Sats 2. Invertering: Om / /a b c d=  så är / / .b a d c=   
• Sats 3. Alternering eller växling: Om / /a b c d=  så är 

/ / .a c b d=  
• Sats 4. Sammansättning: Om / /a b c d=  så är 

( ) ( ) .
a b c d

b d
+ +

=   

• Sats 5. Fördelning: Om / /a b c d=  så är .a b c d
b d
− −

=   

• Sats 6. Korresponderande addition: Invertering: Om 

/ /a b c d=  så är / / .a ca b c d
b d

+
= =

+
 

• Sats 7. Korresponderande subtraktion: Om / /a b c d=  så är 

.a c a c
b d b d

−
= =

−
 

 
De går därefter igenom några exempel och åskådliggör a/b = c/d 
geometriskt. 
 
Nilsson & Wigforss tar upp de båda begreppen analogi och 
proportionalitet i sin lärobok i Algebra 1. Likheten mellan två 
förhållanden kallar de för en analogi. De bevisar sedan den gyllene 
regeln. 

Bråket 
a

b
 kan uppfattas som förhållandet mellan talen a och b. 

Om förhållandet mellan a och b är lika med förhållandet mellan 

två andra tal, c och d, säges likheten 
a c

b d
=  vara analogi. 

Ex. Bevisa att om så är .
a c

a d b c
b d

= ⋅ = ⋅  

Satsen bevisas genom att de båda lika bråken multipliceras med 
.b d⋅  Satsen kallas ”gyllene regeln”. 

Ex. Bevisa att om ,  så är  och .
a c a b

a d b c
b d c d

⋅ = ⋅ = =  
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Satsen bevisas genom att de båda lika produkterna divideras med 
.b d⋅  resp. .c d⋅  Satsen brukar kallas ”proportionsprovet”.283 

 
Författarna kommer också in på frågor som ligger inom 
funktionsläran. Direkt och omvänd proportionalitet beskrivs som vi 
tidigare anmärkt med funktionerna y = kx respektive y = k/x. De 
skriver 

Om vi betecknar ett par samhörande värden med 1x  och 1y  och ett 

annat par för 2x  och 2y , innebär den omvända 
proportionaliteten att  
 
Härav följer att 1 1 2 2 en konstant.y yx x= = 284 

 
3.2.3 Slutanmärkningar 
Hos Biörk, Beckmarck, Zweigbergk, Björling, Forssell och Wigforss 
utgör proportionsläran grunden för reguladetri. Aurelius skriver 
ingenting om denna teori medan Agrelius nämner 
proportionalitetsegenskapen som en av tre egenskaper i en 
trefaldighet, där de två andra är reguladetri (eller Regula Trium 
Prositionum) och den gyllne regeln. Det är svårt att identifiera 
Agrelius’ bekrivning av de två sistnämnda reglerna.285 Nyström 
skriver ingenting om proportionsläran utan kapitlet om reguladetri har 
rubriken De fyra räknesättens användning för besvarandet av vissa 
slag i det dagliga livet förekommande frågor.286  
 
Av de äldre läroböcker jag studerat, med undantag från Euklides’ 
Elementa med den  eleganta proposition 19 i Bok VII, anser jag att 
                                                 
283 Nilsson H. J., Wigforss F., Algebra 1, 1953, s.51. 
284 Ibid, s.147-148. 
285 Jämför med detta citat där fetstilen är min. ”Denna Regel warder kallad, 1. 
Regula De Tri eller Regula Trium Propositionum, deföre, at här gifwas 3 Tal, af 
wilket det fierde sökes. 2. Regula Proportionum: Derföre, att såsom sig hafwer det 
första emot det andra, så hafweer sig det tredje emot det fierde. Eller såsom det 
första hafwer sig emot det tredje, så hafwer sig det andra emot det fierde.285 3. 
Regula Aurea, det är en Gyllende Regel, och det derföre, at hon, förmedelst 3 gifna 
Tal, det fierde, aldeles förstundna och fördolda, uppenbarar och i Ljuset 
komma låter.” Agrelius, Aritmetica, 1754, s.152-153. 
286 Nyström C. A., Siffer-Räknelära, 1908, s.184. Här behandlar han reguladetri 
väldigt kort under två underrubriker a) Enkel Reguladetri och b) Sammansatt 
Reguladetri. 

1 2

2 1

x y

x y
=
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Celsius har den mest utförliga genomgången av proportionsläran 
medan Zweigbergk och Björling har de bästa genomgångarna av de 
centrala momenten. Beckmarcks genomgång287 är omsorgsfull. Steg 
för steg införs nya begrepp samtidigt som de konkretiseras. Läsaren 
får därmed en grundlig förberedelse för reguladetrin. Under rubriken 
23 sanningar ger Beckmarck ett antal tillämpningar av 
proportionsläran både avseende direkt och indirekt proportionalitet.288 
 
Celsius, Björling, Beckmarck och Zweigberk använder den 
symboliska algebran i sina förklaringar.  
 

                                                 
287 Proportionsläran innehåller ca 6 sidor i första upplagan av Beckmarcks räknelära 
från 1795 och 19 sidor i andra och tredje  upplagorna från 1804 respektive 1811. De 
två sista upplagorna är ”tillökt och förbättrad” av Olof H. Forssell.1823 utkommer 
andra upplagan av Forssells ”Arithmetik för Begynnare” som i stora drag liknar 
Beckmarcks andra och tredje upplagor.  
288 Några av dem citeras nedan: 
”1. Varors pris eller värde är alltid proportionelt emot samma varors mängd, 
antingen i vigt, rymd, ytor eller längd; ju större mängd i vigt & c., ju större pris.  
3. Räntor för et och samma Capital äro proportionella mot tiderne, så at ju längre tid, 
ju större ränta.  
4. Men deremot äro Capitaler för en och samma ränta på olika tider, i omvänd 
ordning proportionella emot tiderna, så at ju längre tid, ju mindre Capital. 
7. Verkande orsaker, på lika tid, äro alltid proportionella mot sina effekter eller 
verkningar; så at ju större verkande orsak, ju större blir effekten, och tvertom, ju 
större effekt åstundas288, ju större bör verkande orsaken vara.  
12. Materiers vigter, under lika rymd, äro alltid proportionella mot deras specifika 
tyngder.  
13. Materiers rymder, som äga lika vigt, förhålla sig til hvarandra i omvänd ordning 
af deras specifika tyngder; så at ju större specifik tyngd, ju mindre rymd, och 
tvertom ju mindre specifik tyngd, ju större rymd. 
15. När ytorne äro lika, så äro längderne, uti omvänd ordning, proportionella emot 
bredderna; så at ju större längd, ju mindre bredd. 
16. Likformige kroppar förhålla sig til hvarandra, såsom Cuberne af deras 
homologa sidor; och af denna grund förhålla sig kulor till hvarandra, såsom 
Cuberne af deras Diametrar. 
19. När de genomlupne längderne är lika, så äro hastigheterne uti en omvänd 
ordning proportionella mot tiderna; så ju mindre tid, ju större är hastigheten. 
22. Kroppars Rörelsekrafter (eller qvantitates Motus) förhålla sig til hvarandra 
såsom produkterna af hastigheterna och kropparnes tyngder.” Beckmarck Nils 
Petter, Aritmetik, Stockholm 1795, s.95-98. 
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3.3 Reguladetri 
I detta avsnitt tar vi upp följande läroboksförfattares framställningar 
av reguladetri: Clavius, Bure, Rizanesander, Aurelius, Biörk, 
Agrelius, Celsius, Beckmarck, Björling, Zweigbergk, Nyström och 
Wigforss. I slutet ges en jämförande analys. 
 
3.3.1 Christopher Clavius 
Hultman skriver att 
 

Clavii arbete utmärker sig för en synnerlig grundlighet, 
vetenskaplighet och mångsidighet. Alla operationer utför han och 
förtydligar på många sätt samt kontrollerar sina resultat genom 
flerfaldiga pröfningsmetoder.289 
 
Regula trium sönderfaller i enkel, omvänd (eversa) och 
sammansatt. 
 
Enkel regula de tri löses genom användning af den ”gyllene 
regeln” (produktn af de yttersta är lika med produkten af de 
medlersta. Euk. VII. 19).290 

 
Man kan notera att det exempel från Clavius på omvänd reguladetri 
som Hultman citerar är nästan exakt samma exempel som Aurelius tar 
upp i sin bok. (Exempel II. S. LXXIII) 
 

Till en klädning åt sig köper någon ett tyg, som är 9 alnar långt och 
3 qvarter bredt; huru många alnar skulle erfordras till samma 
klädning, om tyget vore blott 2 qvarter bredt?291 

 
När det gäller sammansatt reguladetri ger Hultman följande exempel 
från Clavius arbeten:  

 
Om 300 gyllen på 4 år förtjena 100 gyllen, hvad skola 1580 gyllen 
förtjena på 7 år?292 
 
Clavius löser detta problem genom två på hvarandra följande 
tillämpningar af den gyllene regeln. 

                                                 
289 Hultman, Tmf, årgång1, 1868, s.54. 
290 Ibid, s.59. Tyvärr skriver Hultman inte hur Clavius löste omvänd reguladetri. 
291 Ibid, s.59. 
292 Ibid, s.59. 
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Gyllen. Gyllens vinst. Gyllen. Gyllens vinst.
2300 100 1580 ? Svar: 526 3

År Gllen. År Gllen.
2 24 526 7 ? Svar: 9213 3

 

Svaret blef alltså 2
3921  gyllen.293 

 
En förklaring till lösningsmetoden kan vara följande: Den första raden 

2
3

Gyllen. Gyllen vinst. Gyllen. Gyllen vinst.
300 100 1580? Svar: 526

 

är en enkel reguladetri som ger svaret 2
3526  och den andra raden  

2 2
3 3

År Gyllen. År Gyllens vinst.
4 526 7? Svar: 921

 

är en ny enkel reguladetri som delvis bygger på resultatet från den 
första.  
 
Den pedagogiska fördelen med denna metod är att elever kan lösa 
sammansatt reguladetri om de kan enkel reguladetri. Med lärarens 
hjälp kan så småningom eleverna själva komma på varför inte 
problemet kan lösas med hjälp av en enda uppställning och uträkning.  
 
Hultman skriver i fotnoten till det sammansatta exemplet att  
 

Clavii metod att räkna sammansatt regula de tri prisas mycket af 
svensken Bure i hans Arithmeticæ instrumentalis Abacus. 
Helmæstadii 1609.294  

 
Vi övergår nu till att studera hur Olof Bure behandlar reguladetri. 
 
3.3.2 Olof Bure 
Hultman skriver att Bures definitioner är ungefär desamma som 
Clavius’,295 men även Ramus har haft inflytande på Bures 

                                                 
293 Ibid, s.59. 
294 Ibid, fotnot s.59. 
295 Ibid, s.150. 
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framställning.296Tyvärr fick Bures lärobok ingen acceptans trots att 
den, enligt Hultman, står på en mycket högre nivå än sina efterföljare.  

 
Bures abacus synes ej vunnit något större utbredande eller 
erkännande, enär ingen senare svensk författare mig 
veterligen omnämner densamma. I stilens behag och i 
sträng behandling af sitt ämne står Bure långt framför 
de fleste af hans efterföljare.297 

 
Ett exempel på omvänd reguladetri från Bures lärobok är följande:  
 

21 studerande afskrifva gemensamt Homeri iliad på 49 dagar. 
Huru många dagar behöfva 14 studerande för att göra detsamma? 
298 
Sammansatt regula de tri, uträknar Bure liksom Clavius genom att 
sönderdela frågan i flera enkla regula de tri frågor. Vi anföra 
endast följande tvenne exempel, af hvilka det ena bär en pregel 
af tidens intolerans mot i regionsfrågor olika tänkande.299  
 
Ex.6. En person ingick aftal med en jude om ett lån af 54 gyllen 
mot villkor att juden skulle om tre år återfå lånet jemnte en årlig 
ränta på ränta efter 1

9   af kapitalets storlek vid hvarje års början. 
Huru många gyllen skulle denne person efter de tre årens förlopp 
betala åt juden? 
 
Bure löser det på sin abacus genom att efterhvarandra besvara de 
tre frågorna: 
 Då 9 gyllern gifva 10, hvad gifva 54?  Svar: 60. 
 Då 54 gyllern gifva 60, hvad gifva 60?  Svar: 2

366 . 

 Då 60 gyllern gifva 2
366 , hvad gifva 2

366 ? Svar: 2
2777 . 

Anm. Som vi se, begagnas ännu ej uttrycket procent.”300  
 

Som Hultman påpekat löser Bure inte uppgiften med potensräkning, 
som i detta fall skulle skrivas ( )31 2

9 271 54 77⋅ = . Istället använder han 

                                                 
296 Ibid, s.154. 
297 Ibid, s.155. Fetstilen är av mig. 
298 Ibid, s.152. Men kan ställa sig frågan: Hur delar de studerande på arbetet? 
299 Fetstilen är av mig. Man kan notera att vi för nästan 350 år var intoleranta mot 
olikttänkande, skriver Hultman. Har vi tolerans idag?! 
300 Ibid, s.152. 
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reguladetri.  Detta är i sig intressant men om antalet år är stort blir 
metoden oöverskådlig och arbetsbördan alltför stor. 
 
3.3.3 Hans Larsson Rizanesander  
Rizanesander presenterar301 reguladetrin i tre punkter.  
 

1. Thenne Regel bliffwer nempnd vthaff Try taal, genom 
hwilke thet fjerde vppenbaras, thet man begärar wetta. 

2. Thet förste och Sidste eller tridie skole haffwa lijke 
Nampn [ ]d. v. s. vara af samma slag 302, Så och thet 
midelste eller andre, och thet mann begärar wetta. 

3. Produkten af det andra och tredje talet, dividerad med det 
första, ger det sökta talet.”303 

 
Med dagens språk kan detta uttryckas på följande sätt:  
  

1. Räknesättet kallas reguladetri eftersom man 
med hjälp av tre givna tal bestämmer ett fjärde. 
2. Första och tredje talet skall vara av samma slag 
liksom andra och fjärde.  
3. Produkten av andra och tredje talen delat med 

första ger det sökta talet. 
 
Dahlin tar upp följande exempel från H. L. Rizanesander: 
 

Ett Torn som ähr 1
4  I Jordhen och 1

6  nidre i watnett, men thet mer 
er synes ofwan wattnett 120 al:r. Her frågas huru månge alnar ähre 
nidre i Jorden, och huru månghe i wattnet? Facit nidre i Jorden 

3
751  al:r och i wattnett 2

734 alnar. Addera först 1
4  och 1

6 Totus 
5

12  subducera sidan 5
12  ifrå 12

12  Reliqvus 7
12  thet sätt för i R. 

såledhes 
1
47 12012 1
6

⎧⎪
⎨
⎪⎩

 

                                                 
301 I sin handskrivna lärobok från 1601. För mer information se kap.2. 
302 Hakparentesen är av Dahlin. 
303 Dahlin, 1875, s.66. 
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7 1Vi skulle skrifva : 120.   o. s. v.12 4 x=⎡ ⎤⎣ ⎦
304. Multiplicera och 

Dividera, som nogh lärdtt ähr kommer som förreståår.305 
 
Rizanesanders lösning kan beskrivas så här: 

1 1 71 ( )  av hela längden motsvarar 120 aln.
4 6 12

− + =  

Själva reguladetriuppställningen består av två delar som var och en 
kan skrivas: 

7 1120 ,12 4  

respektive 
7 1120 .12 6  

Nu kan de sökta talen beräknas enligt algoritmen 
/andra tredje första×  på följande sätt: 

7 31120 / 5174 12⋅ =  respektive 71 2120 / 34 76 12⋅ = . 

 
När det gäller omvänd reguladetri hos Rizanesander, ger Dahlin 
följande citat: 
 

Kap. 16 ”De Regula Aurea vel Detri Omwent”, d.v.s. detsamma 
som i föregående kap., blott med den skilnad, att här produkten af 
det första och andra talet, dividerad med det tredje, ger det sökta 
talet.306 

 
Om sammansatt reguladetri skriver Rizanesander ingenting. 
 
3.3.4 Aurelius 
Aurelius ägnar tre kapitel åt reguladetri; nämligen kapitel 10-12. Med 
Regula De Tri eller Aurea menar han direkt reguladetri. För indirekt 
eller omvänd reguladetri använder Aurelius två synonymer antingen 
Afwug eller Omwendt Regula De Tri. Regula Dupli står för 
sammansatt reguladetri. Min beskrivning bygger först och främst på 
de tre ovan nämnda kapitlen och på hans användning av reguladetri i 

                                                 
304 Hakparentesförklaringen är av Dahlin inte av Rizanesander. 
305 Dahlin, 1875, s.67. 
306 Ibid, s.67. 
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några andra sammanhang. (Sidorna LXXVII och LXXXI rad 4 
respektive 9). 
  
Kapitel 10 handlar om enkel/direkt reguladetri. Uppgifterna, 
(inklusive lösta exempel) numreras med romerska siffror. I kapitel 10 
finns det 25 uppgifter. Det finns uppgifter med bråktal och även tal i 
blandad form, vilken enligt Aurelius307 först skall omvandlas till 
eenfaldihe bråk,308 dvs. bråkform. Den första uppgiften brukar förses 
med den mest utförliga lösningen. Det är här som man kan se hur 
Aurelius ställer upp problemet och hur han anser att uträkningen ska 
ske.  Direkt efter rubriken börjar Aurelius på följande sätt:  
 

Fölger nu wijdare then Gyllende Regle/ hwilken både för Nampnet 
och gagnet skuld wäl wärd är såledhes at kallas/ för then store 
nytto skuld som hon medh sigh hafwer. Hon blifwer och kallat 
Regula de Tri, för thenna Orsak skul/ at här blifwa allenest tree 
ting framstälte. Och om Thet fierde skeer altijdh fråghan.309 

 
Detta motsvarar första punkten i Rizanesanders framställning. 
Därefter skriver Aurelius, precis som Rizanesander i punkt 2 att det 
första och det tredje talet måste vara av samma sort liksom det andra 
och det fjärde. Därefter berättar Aurelius hur räkningen går det till 
(punkt 3 hos Rizanesander).310 
 

Sedhan skal tu tilsamman multiplicere thet andre och thet tridie 
talet/ och hwadh ther af komer skal medh thet första afdeelat 
blifwa.311 

 
Hultman hävdar i början av sin artikel i Tmf att gamla läroböcker bara 
innehåller regler som man blint skall tro på utan att förstå.  
 

som vi skola få se, innehålla de äldsta svenska läroböckerna 
vanligen regler, på hvilka man skulle blindt tro. Att begripa dem 
ansågs sannolikt öfvergå sundt förnuft.312   

                                                 
307  Ibid, s. LXV. 
308 Ibid, s.LXv. 
309 Aurelius, 1614, s. LXVI . 
310 Observera att Aurelius, bok tryckta 1614, kommer ut först 13 år efter 
Rizanesanders handskrivna lärobok. 
311 Aurelius, 1614, s. LXVII.  
312 Hultman, Tmf, årgång 1, 1868, s.2. 
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Man bör emellertid betänka att samhället då behövde personer som 
kunde räkna och de problem som ledde till reguladetri var relativt 
vanligt förekommande. Men när jag läser lösningsmetoden för 
sammansatt reguladetri är det å andra sidan lätt att instämma med 
Hultman. 
 
Aurelius går i regel först igenom ett par lösta exempel, därefter ger 
han ett antal övningar, som är försedda med svar. Här följer ett av 
hans exempel med lösning: 
 

Såsom: Een köper 4 alnar Klädhe för 7 Daler313. Huru dyre äre 20 
alnar af samma slaghet? Fac. 35 Daler. 

 
Aln.        daler        Aln.

4      7.           20
           7
       140 (35 Dal.
           4

 

Multiplicere 20 medh 7 fac. 140. deele thet medh 4. quotus 
blifwer 35 Dal. Så mycket kosta the 20 alnar.314 

 
Uppställningen av de tre första talen är densamma som Rizanesanders 
med skillnaden att Aurelius uträkningar/operationer sker kolonnvis 
under det tredje talet. 
 
När det gäller omvänd reguladetri beskriver Aurelius bara 
lösningsmetoden eller beräkningsalgoritmen. 

 
Thenne Regula handlar twärt emot then förre och blifwer 
förthenskuld kallat afwug eller Omwendt. Här skal man sigh 
således förhålla. Multiplicere thet första taalet tilsamman medh 
thet andra/ och hwadh ther af kommer skal tu afdela medh thet 
tridie.315 

 
 Kapitlet innehåller åtta uppgifter och den första är följande: 
 
                                                 
313Aurelius, 1614, s. XVIII : 1 Daler 4=  Marck 32=   Öre 128=  Fyrkar . 
314 Aurelius, 1614, s. LXVII- LXVIII. 
315 Aurelius, 1614, s. LXXII. 
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Såsom/ när een Tunna Hwete gäller 9 marck/ tå skal ett 
Fyrikzbrödh wägha 8 Lodh. Huru månge Lodh skal ett Fyrikzbröd 
wäga när Tunnan kostar 6. marck? Fac. 12 Lodh. 
 
Här kan man läteligen316 förnimma at jw bätre köp på Hwetet är/ 
theste meer skal brödet wäga/ och jw dyrare thet är/ theste lättare 
och mindre är thet i wichten. 
 
 M. Lod. M. Lod. 
 9. 8. 6. 12.317 
Multiplicere 9 och 8 facit 72. thet samma dividera medh 6 quotus 
är 12. Så  många Lodh wägher och brödhet.318 

 
Uppställningen är densamma som den för enkel reguladetri, men 
algoritmen är inte densamma! Detta kan lätt åstadkomma förvirring 
och den förvärras förmodligen när Aurelius längre fram löser en 
sammansatt reguladetriuppgift som innehåller omvänd reguladetri.319 
 
Kapitel 12 handlar om sammansatt reguladetri eller som Aurelius 
kallar den, Regula Dupli. Aurelius skriver: 

 
Uthi thenne Regula komma månge taal tilsamman. Och skole 
förthenskuld til tree taal förnämbligest blifwa reducerede. 
Hwiket såledhes skeer: Multiplicere altijdh the tw yterste talen 
tilsamman/ sammaledes och the tw främste/ Och låt thet midleste 
stå/ så blifwe allene tree  taal/ medh them skal tu sedhan handla 
såsom uthi thesse tw näst förgångne Capittel sagt är.320 

 
I detta kapitel finns elva uppgifter (I-X och XII. Nummer XI saknas) 
och jag väljer att först ta upp uppgift II och därefter uppgifterna X och 
XII. 

II.  Item 4 Köpswänner läja kåst hoos een Borgare/ och förtära 
tillhopa alle 3 månader 19 Daler. Huru mycket gifwa 8 af them 
uthi 9 månader? Fac. 114 Daler. 

                                                 
316Ordet läteligen (lätteligen: lätthet) påminner mig om ”lätt anses” används i många 
sammanhang både i matematikundervisning och i några läroböcker. Fortfarande 
begriper jag inte varför det i matematikundervisning, vid problemlösning eller 
bevisföring, plötslig dyker upp en subjektiv bedömning. 
317 Vi ser här lite annorlunda uppställning och uträkning. 
318 Aurelius, 1614, s. LXXII – LXXIII. 
319 Se under Regula Dupli, uppgift X i följande rader. 
320 Aurelius, 1614, s. LXXVI – LXXVI.  
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Köps. 4. 19. 8.
Mån. 3. 9.

                           12                    19                    72                  . . .

 

 
Här finner tu fem taal/ multiplicere förthenskuld Personerne 
tilhopa medh tijdhen/ så finner tu för then första [ ]4 3⋅ = 12. och 

för then yterste [ ]8 9⋅ = 72. Sedhan gör efter Regula de Tri, så 
finner tu igen thet tu söker/ Nemlig/ 114 Daler.321  

 
Aurelius löser ovanstående problem på sammansatt reguladetri genom 
att föra ihop två kategorier, antal köpmän och antal månader, till en ny 
kategori. På så sätt omvandlas en sammansatt (eller en dubbel) 
reguladetri till en enkel sådan. Men som vi ser finns det ingen 
förklaring av detta. Det finns tydliga likheter mellan Aurelius 
framställning och Zweigbergks ”orsak - verkan” metod.  
 
Exempel X innehåller en direkt reguladetri och en omvänd reguladetri. 
Intressant är att Aurelius använder kryssymbolen för att beskriva 
uträkningsmodellen för omvänd reguladetri.322 Denna symbol finns 
bara i två uppgifter (s. LXXIX och LXXX) och båda uppgifterna är 
sammansatta och innehåller en omvänd reguladetri. 
 

X. Item/ En hafwer 8 hästar på Stall/ the förtära 9 Spån Hafra eller 
Korn uthi 12 dagar: Huru länge kunne 18 Hästar förtära 12 
[ ]det borde vara  24  tunnor Korn efter samma proportion? Fac. 

214 9  dagar.323 Här skal man korszwijs multiplicere 8 medh 
24.  Item/ 9 medh 18324 efter thenne frågha under then afwuga 
regula deTri länder/ som lätteligen af sielfwe exemplet merkias 
kan. 

                                                 
321 Aurelius, 1614, s. LXXVI – LXXVII. 
322 I alla upplagor syns tydligt att min tolkning av krysssymboler stämmer utom 
1614:s upplaga på svenska där, enligt min bedöming, det finns trycktfel då man 
valde X istället för kryss.  
323 Intressant är betydelsen av 2/9 dagar som motsvarar ca. 5 timmar och 20 minuter. 
Ett svar som väcker många frågor såsom: Hur många timmar befinner sig hästarna 
på stallet? Hur många timmar och under vilka tider äter de? Vad betyder 2/9 av en 
dag i så fall? Osv. 
324 Fetstilen är av mig. 
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8 12 18

9 24 214 .9
162 12. 192.

× 325 

 
Uppställningen är densamma som tidigare, men två kategorier har 
multiplicerats korsvis. D.v.s. 192 och 162 är inte produkter av 18 och 
24 respektive 8 och 9 som det hittills brukat vara. En elev kan 
naturligtvis bli förvirrad. Hur skall hon eller han veta vilken algoritm 
som skall användas när uppställningarna är desamma?  
 
Som vi senare kommer att se326 skulle Zweigbergk ha löst uppgiften 
med hjälp av proportionsläran; relationen mellan likartade orsaker är 
nämligen densamma som relationen mellan deras verkan. Eftersom 
hästar och dagar är orsaker och antal uppätna spån havre/korn är 
verkan gäller: 

 
ORSAK                                     VERKAN
8 hästar : 18 hästar 9 spån havre:

12 dagar dagar 24 spån havrex
= , 

Härav följer 
8 12 9
18 24x

⋅
=

⋅
 

och  
2
9

8 12 24 8 2 8 14
18 9 1 9

x ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =

⋅ ⋅
. 

 
Denna framställning bör rimligen ge upphov till mindre 
missuppfattningar än Aurelius’. 
 

                                                 
325 Aurelius, 1614, s. LXXIX-LXXX. I boken står felaktig X istället för kryss. Felet 
beror inte på ursprungliga trycket om vi utgår från alla andra upplagorna som finns 
hos KB. 
326 Lite längre fram kommer att presenteras Zweigbergks’ metod. 
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3.3.5 Mathias Andreae Biörk 
Biörks lärobok värderas högt av Hultman både ur vetenskaplig 
och ur pedagogisk synvinkel.  
 

Biörks räknebok är synnerligen förtjenstfull så väl i veteskapligt 
som pedagogiskt hänseende. Han bevisar näml. flere af sina regler 
medelst definitioner, axiom och postulat. Alla sina exempel ger 
han konkret form. …  
 
På regula dupli löser han vissa exempel genom att gå till 
enheten.327 

 
När det gäller direkt och omvänd reguladetri tillkommer inget 
nytt. 
 
Biörk använder termen Regula Dupli istället för sammansatt 
reguladetri och menar att Dupli eller dubbel står för två gånger av 
enkel reguladetri.  
Genom användning av proportionalitet går Biörk tillbaka till enheten 
och reducerar därigenom bort problematiken med omvänd reguladetri, 
någonting som varmt rekommenderas av Wigforss i början av 1900-
talet. Han illustrerar sin metod med lösta exempel och vi ger nedan en 
av Biörks lösningar som vi därefter förklarar. 
   

Sådana Exempel kunna och i Styckewis resolveras således: 8+ 
Hestar äta 9+ Spån Haffra uthi 12 Dagar: Huru länge kunna 18+ 
Hestar förtära 24+ Spånn/ efter samma proportion? Först 
fråghar man således: 8+ Hestar äta 9+ Spånn/ huru myckit äter en? 
Facit 1

81  Spann/ thet är 18+ finska Kappar/ när man räknar 16+ på 
Spann +

328 
 När man nu weet/ at en hest äter uthi the 12+ Daghar 18+ Kappar/ 
så fråghar man andra gången/ huru myckit han får äta på en dagh/ 
således: På 12+ Daghar äter han 18 huru mång får han på en Dagh+ 
12—18—1— facit 1

21  kappa+  

 Efter man ock weet/ at hwar hest får 1
21  kappa om Daghen/ så 

fråghar man tridie gången/ huru myckit 18+ Hestar äta på en Dagh/ 
efter samma proportion? Therföre sätter man således: 1+ Hest 

                                                 
327 Hultman F.W , Tmf, Årgång 4, 1871, s.6. Fetstilen är av mig. Denna metod 
rekommenderas av Wigforss. 
328 Dvs. 1 (spån =) spänn = 16 finska kappar.  
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äter 1
21   Kappa om Daghen/ huru många Kappar löper på 18+ 

Hestar Exemplet står så: 
1— 1

21 —18—facit 27+ Kappar+ 
Ytterst fråghar man/27+ kappar ätas uthi en Dagh/ huru länge 
kunna the äta aff 384+ Kappar/ hwilka gälla så myckit som 24+  
Spån eller 12+  Tunnor329? Exemplet ståår så: 
27—1—384330 facit 2

914 +   thet är 14+ Daghar 5+ Timmar och 20+ 
Minuter+ 
Facit.331 

 
Hos Biörk kommer reguladetrialgoritmen sist efter ett logiskt 
resonemang. De olika stegen i lösningen förklaras nedan. För 
enkelhets skull omvandlar jag spån till finska kappar från början. 
 

1

hästar äter havre i kappar under dagar
8 144 12

1441 18 12
8

x = =

 

 
                  1

2 2
18 1441     1       1
12 8 12

x = = =
⋅

 
  1

3 218        1 18 27             1x = ⋅ =  
2
9

2
9

384 384 8 1218 384 14
27 144 18

 dvs.    14    dagar =14dagar,  5t,  20 .

x

x

⋅ ⋅
= = =

⋅

′=
 

 
Hultman är imponerad av Biörks framställning och anser att 
lösningsmetoden är ett bevis på Biörks pedagogiska skicklighet. 

                                                 
329 Dvs. 1 tunna = 2 spänn. Man undrar varför Biörk från början omvandlade inte till 
den minsta enheten kappe dvs. 9 resp. 24 spänn är lika som 144 resp 384 spänn. 
330 Här finns det feltryck i originalverket. Där står 27—12—384 istället för 27—1—
384. 
331 Biörk Matthia Andreæ, Arithmetica  eller Räkne-Book …, Anno MDCXLIII (= 
1643), s.139-140. 
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Han bryter mot mekanisk algoritmräkning som tidigare varit 
allenarådande i aritmetiken.  
  

Af detta visar sig, att Biörk var en pedagog af första ordningen, i 
det han frigör sig från de dikatoriska regler, som förut varit de 
ensamt rådande i aritmetiken, och låter i stället det nyktra 
förståndet leda sig att lösa ett upgifvet problem.332 

 
3.3.6 Agrelius  
Hos Agrelius behandlas reguladetri under följande rubriker: 
 

1. Om Regula De Tri i hela Tal s. 152-195, 
2. Om Regula De Tri i Bråk s.196-21, 
3. Regula Conversa s.285-292 och 
4. Dupla s. 293-299.333 

 
1. Om Regula De Tri i hela Tal s. 152-195, 
I denna del ingår även beskrivningar av regelns namn samt av 
uppställningar och uträkning. Här finns även underavdelning som 
handlar om olika sorter enligt följande: 

I. Om alnar och dess mått s. 165, 
II. Om öl och Win-mått s.173, 
III. Om torrwarors Mått s.176,  
IV. Om Tunne Gods s.180,  
V. Om allehanda Wig s.183,  
VI. Om Stycke-Räkningar/som igenom Däcker, Dussin, 

Skocker, x.  Sålde och köpte wärda s.187,  
VII. Om Pappers Räkning  s.191, 
VIII. Om tid s.193.  

 
Denna Regel warder kallad, 1. Regula De Tri eller Regula Trium 
Prositionum, deföre, at här gifwas 3 Tal, af wilket det fierde sökes. 
2. Regula Proportionum: Derföre, att såsom sig hafwer det första 
emot det andra, så hafwer sig det tredje emot det fierde. Eller 
såsom det första hafwer sig emot det tredje, så hafwer sig det andra 
emot det fierde.334 3. Regula Aurea, det är en Gyllende Regel, och 

                                                 
332 Hultman F.W , Tmf, Årgång 4, 1871, s.6. 
333 Sidhänvisningen gäller Agrelius’ Aritmetica, 1754. 
334 Ibid, s.152. 
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det derföre, at hon, förmedelst 3 gifna Tal, det fierde, aldeles 
förstundna och fördolda, uppenbarar och i Ljuset komma låter. 
 
Där skola förnämligast följande 4 omständigheter  grant och noga 
aktas. 
 
Det Tal, om hwilket frågan är, skal ställas efterss335, emot högra 
Handen. 
Det Tal af de andra tu, som är af samma slag och Nammn, med 
detta, skal ställas främst, emot wänstra Handen.  
Wärdet eller Betalningen på detta första och främsta Tal, skal 
sättas midt uti. 
Sedan Talen sålunda äro rätt disponerade och stälte; skal det 
medlersta med det eftersta Tal multipliceras, Producten, som der af 
wärer, igenom det första divideras: Quotus eller Facit, som är alltid 
af samma Sort, Namn och Slag som det medlersta, gifwer tilkänna. 
336 

 
Som vi ser introducerar Agrelius reguladetrin med tre olika 
termer och de beskriver olika egenskaper av metoden.  
  

1. Regula De Tri eller Regula Trium Prositionum eftersom den 
handlar om att med hjälp av tre tal bestämma ett fjärde. Här 
beskrivs betydelsen av ordet/termen reguladetri. 

2. Regula Proportionum, eftersom förhållandet mellan första och 
andra är lika med förhållandet mellan tredje och fjärde; eller 
förhållanden mellan första och tredje är lika med förhållanden 
mellan andra och fjärde. Den egenskapen är grunden för själva 
regeln. 

3. Gyllende Regel, ty med denna regel kan man utifrån tre givna 
tal låta ett dolt fjärde tal komma fram i ljuset.   

 
I fyra punkter beskriver Agrelius hur problemen skall lösas. 
 

a) Agrelius beskriver i punkterna 1-3 uppställning av reguladetrin. 
Han använder sig av händerna. För att lättare förstå Agrelius’ metod 
använder jag mig av relationen : : ,a b c d=  där d är den fjärde 
proportionalen som är obekant och senare markeras med x. Observera 

                                                 
335 Med främst respektive efterst menar Agrelius första respektive tredje rummet. Se 
t.ex. s. 197 och 200. 
336 Agrelius, 1754, s.152-153. 



 102 
 
att Agrelius skriver ingenting på d:s eller den fjärde proportionalens 
plats. Det första och det tredje talet (a och c) är av samma sort α 
medan de båda övriga b och d har sorten β.  Uppställningen skall se ut 
på följande sätt: 

 vänster  hand midt uti höger   hand

   sort       sort    sort  a b cα β α
. 

 
b) Uträkningen beskrivs i punkt 4: Det sökta talet fås genom att först 
bilda produkten av talen på de andra och tredje platserna och denna 
produkt skall sedan divideras med första talet. Slutresultatet har sorten 
β . Med moderna beteckningar får vi 
 

.b c x
a
⋅

= 337 

 
Enligt min mening använder Agrelius sig inte av den proportionsregel 
som han beskriver i II ovan. Han beskriver endast en modell för 
uträkning oavsett på vilken plats den obekanta befinner sig. Varje 
uppgift måste ställas upp så att den obekanta hamnar på den fjärde 
platsen. Vi ger ett exempel. 
 
Man betalar 36 Dr. för 12 Alnar. Hur mycket skall man betala för 1 
Aln?338 
 

339 
 

                                                 
337 Här använder han sig av relationen : :a b c x= . 
338 Agrelius, 1754, s.155. Det är Agrelius’ exempel på modern svenska.  Originalet 
är scannade av mig undet detta exempel. 
339 Agrelius, 1754, s.155. 
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Som vi ser ovan vänder Agrelius uppgiften på ett sätt att den obekanta 
hamnar på (den omarkerade) fjärde platsen. Om man inte vänder på 
uppgiften skulle uppställningen se ut så här 

36— —12— — 1, 
och det ger det felaktiga resultatet 1/3 om vi följer algoritmen.  
 
2. Om Regula De Tri i Bråk s.196-216 
Termen bråk har inte samma betydelse hos Agrelius som i dagens 
skola. Med bråk menar han både tal i bråkform och tal i blandad form. 
När Agrelius använder uttrycken bråk utan hela tal och bråk med hela 
tal betyder dessa med dagens terminologi i skolmatematiken, bråk 
respektive blandad form.  
 
Underavdelningarna till detta avsnitt blir därför nio stycken beroende 
på vilken eller vilka platser de två formerna av bråk befinner sig. Om 
vi betecknar de första, andra och tredje platserna med romerska siffror 
I, II respektive III finns det enligt Agrelius sju möjligheter med 
blandad form på någon av platserna; antingen på en, två eller tre 
platser enligt följande kombinationer: på plats (I), (II), (III), (I och II), 
(I och III), (II och III), (I, II och III). Agrelius studerar dessa sju fall 
samt ytterligare två varianter: Då det är enkla bråktal på en av de tre 
platserna eller på alla platser.  
 
Agrelius omvandlar först eventuella tal i blandad form till bråkform. 
Istället för att följa reguladetrialgoritmen med de befintliga bråktalen 
omvandlas talen till heltal innan den används. Vi ger ett exempel.  
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340 
 
Aurelius, Zweigbergk och Beckmarck skulle ha löst denna typ uppgift 
genom att efter omvandlingen till enkelt bråktal 

15
4

— —14
3

— —19
8

 

först multiplicera 14 19 och 
3 8

 och därefter dividera produkten med 

15
4

. Den obekanta är alltså 

14 99 15 14 99 4 2= ... 15
3 8 4 3 8 15 5

⋅ ÷ = ⋅ ⋅ = = . 

 
Agrelius gör först om de blandade bråken( 3 32

4 3 83      4      12 ) till enkla 
bråktal. Därefter gör han följande förenklingar: 
 

                                                 
340 Agrelius, 1754, s.212. Enligt uppgiften skall det stå 312 8  istället för .32 8   
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1. 15 14 99            
4 3 8

, 

2.  Dividera 4 och 8 med 4. Det ger 15 14 99           
1 3 2

, 

3. Dividera 14 och 2 med 2. Det ger 15 7 99           
1 3 1

  

4. Dividera 3 och 99 med 3. Det ger 15 7 33           
1 1 1

, 

5. Dividera 15 och 33 med 3. Det ger 5 7 11           
1 1 1

.  

6. Slutligen multipliceras andra och tredje talen och 

produkten divideras med det första. Det ger 2
5

7 11 15 .
5
⋅

=  

Agrelius ger i nära anslutning till exemplet en förklaring av punkterna 
2 till och med 6. Med dagens beteckningar kan vi skriva x = bc/a och 
med hjälp av det skrivsättet kan förenklingarna lätt förklaras. Talet x 
ändras inte om både b och a multipliceras eller divideras med samma 
tal. Detsamma gäller c och a. Man kan också dividera nämnaren och 
täljaren med samma tal utan att x ändras och vice versa. Agrelius 
upprepar dessa operationer till dess alla tre talen är heltal. 
 
3.  Regula Conversa  s.285-292 (8 sidor)  
Agrelius är medveten om svårigheterna med omvänd reguladetri. Han 
skriver att eftersom denna regel är omvändningen till direkt 
reguladetri kallas den för omvänd reguladetri. Han går igenom hur 
man ställer upp regeln och hur beräkningarna görs och han tar upp två 
exempel. Uppställningen vid omvänd reguladetri är densamma som 
vid direkt reguladetri men inte operationen. Här måste produkten av 
första och andra talen delas med det tredje. Därefter försöker Agrelius 
argumentera för en bättre lösningsmetod. Placeringen av talen i 
omvänd reguladetri blir då spegelbilden av den i direkt reguladetri 
men med samma utseende. Uträkningen kommer då att göras på 
samma sätt som i direkt reguladetri. Det är ett mycket elegant 
resonemang. Uppställningen kommer att med moderna beteckningar 
se ut så här: 

vänster  hand midt uti höger   hand

   sort       sort     sort c b aα β α
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Uträkningen görs nu på samma sätt som i direkt reguladetri: 
Produkten av talen på andra och tredje platserna skall divideras med 
första talet. Kvoten har sorten β . Med moderna beteckningar får vi 

.b a x
c
⋅

=  

 
Agrelius kommer med ett enkelt argument fram till en elegant lösning 
och både direkt och indirekt reguladetri kan beräknas på samma sätt. 
Det är bara uppställningarna som är spegelbilder av varandra. Agrelius 
skriver 
 

Efter denn Modus operandi dem Enfaldigom fynes något otydelig 
och mörk; Ty wil jag här se hurulunda Conversa til Direkta skal 
reducerad blifwa, på det man kan känne desto bättre förstå, 
besynnerligast för denna orsak skul, at man kan undfly den 
Reduktion som Bråken i denna Regel enkanneligen fördra, så 
framt man det rätta Facit winna skal. 
 
Det Tal, på hwilket Frågan sig grundar, sätt främst, och det Tal, 
som af samma Namn och Bäfende är, sätt efterest, och det tredje, 
som ensamt är af sit Namn, sätt midtuti. Sedan operera, som 
Regula De Tri Direkta lärdt hafwer, så kommer det Facit, som 
sökes. 
 

Exempel, 
3. Item. En köper till en Kappa 5 Alnar kläde, det är 3 Alnar bredt, 
huru mycket Foderdoi behöfwer han dertil, som är allenast 2 Alnar 
bredt? Facit 1

27 Alnar. 
2 Alnar bredt 5 Alnar 3 Alnar bredt ?− − 341 

 
Vi har alltså att 

1
2

5 3 7
2

x ⋅
= = alnar. 

 
4. Regula Dupla s. 293-299 (6,5 sidor).  
Agrelius skriver att regula dupla eller dubbel används då fem tal är 
givna och ett sjätte söks. Den består av två direkta reguladetrier. 
 
                                                 
341 Agreliu, 1754, s.286. 
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Denna Regel kallas Dupla eller dubbel förty här gifwas 5 tal, af 
hwilka det sjette (Facit) uppsökas skal, och är intet annat, än en 
dubbel Regula De Tri Direkta eller Regula Reciproca.342 

 
Därefter beskriver Agrelius hur den sammansatta reguladetrin skall 
ställas upp. Syftet är att metoden med regula dupla skall omvandlas till 
vanlig reguladetri. 
 
Agrelius’ och Aurelius’ uppställningar och uträkningar är nästan 
identiska med den skillnaden att Agrelius har mer förklarande text. 
 
Agrelius ger 24 upppgifter på regula dupla och hälften av dessa 
innehåller omvänd reguladetri. När det gäller sammansatt reguladetri 
som inkluderar en omvänd proportion är det nästan ingen skillnad 
mellan Aurelius’ och Agrelius’ framställningar.343 Vi har alltså samma 
problematik med Agrelius’ uppställning och uträkning när det gäller 
denna typ av problem som vi såg hos Aurelius. Agrelius skriver: 

 
Proba. 

Ibland alla andra är denna den bästa Proba: Operera Exemplet i två 
Sättningar, i ty du dividerar och multiplicerar (efter Reg. Direktam 
eller Conversam, hwilket Fråans Proprietet medgifwer) de tre 
öfwersta Talen, och den Quotum du då bekommer, sätt emellan de 
tu medlersta Talen, och operera efter Regul. De Tri Direktam. 
Kommer samma Facit, som tillförne; så måste det twifwelsutan 
wara rätt opereradt.344 

 
3.3.7 Celsius 
I sin framställning av reguladetri placerar Celsius talen i fyra 
olika rum.  Termerna  i de första och andra respektive tredje och 
fjärde rummen är av samma slag. Fjärde är den som sökes. I 
Celsius’ uppställning skall i det tredje rummet skrivas det tal 
som är av samma sort som det som sökes och motsvarigheterna 
till talen i tredje och fjärde rummen ska skrivs i första 
respektive andra rummet. Det krävs en viss analytisk förmåga 
för att bestämma vilket av de två första talen som skall skrivas i 
andra rummet. Man måste bestämma om det fjärde talet 

                                                 
342 Agrelius, 1754, s.293. Han fortsätter beskriva uppställningen och uträkningen. 
343 Se uppgift X i Aurelius, 1614, s. LXXIX-LXXX .  
344 Agrelius, 1754, s.299. 
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kommer att blir större eller mindre än tredje talet. Celsius 
skapar på det sättet en modell för både direkt och omvänd 
reguladetri. Han skriver: 
 

§. 190. Schol. T.ex. efter varor äro proportionela emot deras värde 
i penningar, så ville man veta: när 9 alnar utaf någon vara kosta 15 
daler, huru mycket kosta då 11 alnar? Hvarföre, sedan man satt up 
teknen : :: :, så sätter man i tredje rummet det talet, som är av 
samma slag med det som sökes, hvilket man kan finna af frågan, 
huru mycket? näml. penningar: harföre 15 daler kommer att stå i 
tredje rumet (: :: 15:); men de bägge talen, som betyda alnar, 
ställas i första och andra rummet, utaf hvilka det större talet 11 bör 
stå i andra rummet, efter 11 alnar kosta mera än 9 alnar, och 
således bör det fjerde talet hafva flera daler än det tredje, så att de 
gifna talen ställas således : 9 :11 ::15 :,  eller 3 :11 :: 5 :,  när man 
dividerat den första 9 0ch den tredje 15 med det allmänna största 
måttet 3 (§ 140), hvilka ginvägar och flera dylika man kallar 
praxix Italica, efter Italienerne hafva mestadelen dem uppfunnit 
och först brukat. När man således upstäldt de 3 gifna talen, så 
söker man igen det fjerde (§. 184), som blifver 1

318 daler, 10 öre 
och 16 penningar (§. 186)345 

 
Celsius löser några exempel och börjar därefter med omvänd 
reguladetri eller som han kallar indirekta eller inversa reguladetri. Här 
nedan citeras ett av varje. 

 
I. Direkt reguladetri:  
  

När en resande kan komma 15 mil på 18 timmar, frågas, huru 
många timmar fordras til 43 mil? 

6 43
15 : 43 ::18 : . 51 Tim 36 min.

3
x

⋅
= = 346 

II. Omvänd reguladetri: 
 

 Om man visste af förfararenhet, at en hitorisk bok kunde läsas ut 
på 15 dagar, när man läsuti henne 2 timmar hvar dag, och man 
ville veta, på huru många dagar samma bok kunde utläsas, när 
manuti henne 6 timar hvar dag. … det mindre talet 2 bör stå i 
andra rummet: ty man kan finna förut af sakens omständighet, at 
det fjerde talet, som sökes, bör blifva mindre än det tredje, … 

                                                 
345 Celsius Anders, Arithmetica eller Räkne-konst, 1754, s.156-157. 
346 Ibid, s.158. 
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6 : 2 ::15 :  eller 3 :1 ::15 :  (§.101) eller 1 :1 :: 5 :  (§.106); hvarföre 
man straxt finner det fjerde talet vara 5 (§.22), så at man kan läsa 
ut boken på 5 dagar, när man läser 6 timar om dagen. På detta 
sättet finner man vara onödigt; at distinguera emellan Regula 
de Tri direkta och indirekta eller inversa.347 

 
Celsius’ uppställning av omvänd reguladetri är alltså identisk med 
den för direkt reguladetri. Problem kvarstår emellertid. När man 
konstruerar en algoritm vill man att den skall kunna användas 
mekaniskt. Man vill samtidigt ha så få antal algoritmer som möjligt 
men när man minskar antalet algoritmer kommer ofta ett analytiskt 
inslag in. Det är vad som händer när Celsius försöker ge samma 
algoritm för direkt och omvänd reguladetri.  
 
Celsius börjar sin genomgång av sammansatt reguladetri med att gå 
igenom ett exempel: Om 100 daler under 12 månader ger en ränta på 
6 dalar, hur mycket blir räntan för 300 daler under 9 månader. Celsius 
förklarar att man här kan använda reguladetri två gånger. Han kallar 
därför regeln för Regula dupla, composita eller de quinque.348 Den 
består enligt honom av två enkla reguladetriberäkningar. I den första 
är tiden konstant lika med 12 månader och man får 100 :300 :: 6 : x  
eller 1:3:: 6 : x ,349 vilket innebär att 300 kronor ger en ränta på 18 
kronor under 12 månader. I andra reguladetrin är kapitalet konstant 
lika med 300 kronor och man vill beräkna räntan efter 9 månader. Nu 
skall 18 placeras i tredje rummet. Vi får 12 : 9 ::18 : y , vilket slutligen 
ger svaret på frågan som är 1

213  daler eller 13 daler och 16 öre, med 
dåtidens enheter.350 
  
Celsius bygger upp framställningen på ett sätt som liknar den i 
Euklides’ Elementa. Satser och definitioner bygger på tidigare gjorda 
definitioner och bevisade satser. Momenten numreras och han 
använder sig av paragrafbeteckningen §. I § 193 behandlas 
sammansatt reguladetri på det sätt som vi tidigare har beskrivit. Han 
tar där upp ett par exempel och drar därefter en generell slutsats som 

                                                 
347 Ibid, s.158-159. Fetstilen är min. 
348 Ibid, s.161. 
349 Celsius brukar förenkla talen innan han utför själva algoritmen som innehåller 
både multiplikation och division. 
350 Ibid, s.161. 
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förenklar algoritmen för sammansatt reguladetri till en vanlig enkel 
reguladetri. I hans metod kan det i varje rum finnas flera faktorer än 
en. Det är denna metod som kommer att utvecklas av Zweigbergk och 
de tre olika typerna av reguladetri kommer så småningom att inordnas 
under denna mer generella metod. Celsius skriver: 
 

Låt i allmänhet ett antal a af arbetare på tiden b kunna förrätta 
arbetet c, frågan kunde vara, huru mycket arbete ett antal d af 
arbetare kunna förrätta på tiden e? Efter den method, som hittills är 
brukad, skulle arbetet först proportioneras efter arbetarnas anatal, 

då finge 
: :: : ,  och sedan efter tiden, då den finge

: :: : . Men då är ock

a d c x

b e x y
 

: :: :  (§.106 anm.) :: :  (§.101).ab de cx xy c y 351 
 
Metoden illustreras av nedanstående exempel ur Celsius’ 
lärobok. Vi skall senare se att det både hos Beckmarck och 
Zweigbergk finns tydliga spår av Celsius’ idéer.  
 

Om frågan vore sådan, när 5 arbetare på 8 dagar och 9 timmar 
dageligen förmå 15 famnar, huru många dagar skulle 12 man 
behöfva till 33 famnar, då de dageligen arbeta 11 timmar? Skulle 
analogien uppställas på följande sätt 

5. 8 9 : 12 . 11 :: 15 : 33
5. 8 3 : 4 . 11 :: 15 : 33
5. 8 3 : 4 . :: 15 : 3
5. 2 3 : . :: 5 : 1

2 3 : . :: 1 : 1

                               6.

x
x
x
x
x

x

⋅ ⋅
⋅ ⋅
⋅ ⋅

=

352 

 
3.3.8 Nils Petter Beckmarck  
Den första upplagan av Beckmarcks Aritmetik trycktes år 1795.  
 
Efter att Beckmarck ha gått igenom de sedvanliga fyra räknesätten för 
hela tal och bråk samt vikt, landmätare Scaler, behandlar han 
reguladetri på s. 89-94 i Kapitel VII under rubriken Om Förhållande 
och Proportioner. och senare i kapitel VIII.353 Han ger ungefär samma 
                                                 
351 Ibid, s.164. 
352 Ibid, s.167. 
353 Se  kap.3.2 under Beckmarck, 1795. 
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definition av reguladetri som de författare som tidigare nämnts. Han 
skriver: 
 

§. 99. Föremålet af Regula de Tri är således at söka en Term uti en 
analogie, när 3 äro gifne. 
 
Huru man skall finna den samma är redan utfördt uti föregående 
Capitel. Vi skole nu visa tillämpning af samma Reglor.354 
 
Ex. När 40 Man kunna på en bestämd tid gräfva 400 cubik famnar; 
frågas huru många cubik famnar kunna 50 Man gräfva på samma 
tid?355 

 
Efter det att Beckmarck förklarat förhållandet mellan de fyra termerna 
skriver han  

 
Uppkommer analogien 40 : 50 :: 400 : x . Hvareft den obekante 
kallas x, …, at när x är den sista termen, så finnes den, om jag 
multiplicerar de båda mellersta termerna och dividerar produkten 

den yttersta, således är 
50 400

500 famnar.
40

x
⋅

= = 356 

 
I § 100 på s. 99 går han retoriskt genom en allmän regel, där den 
obekanta x befinner sig på den fjärde platsen. Han går igenom åtta 
exempel. Det enda som skiljer sig från exemplet ovan är en liten 
förändring av uppställningen och det förekommer också ett exempel 
på omvänd reguladetri. 
 
Beckmarck nämner inte omvänd proportionalitet utan bara går igenom 
regeln i form av följande exempel:  
 

Om en Fästning kan byggas på 200 dagar af 1000 Man;; frågas 
huru många Man behöfvas att bygga samma Fästning på 50 
dagar?357 

 
Direkt därefter följer lösningen:  
 

                                                 
354 Beckmarck, 1795, s.98. 
355 Ibid, s.98. 
356 Ibid, s.99. 
357 Ibid, s.100. 
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Kalla x de Man som sökas, som blir fjerde Termen; 1000, som 
betecknar månnernas antal sättes således i 3:dje rumet. Af Frågan 
synes at flere Man behövas at bygga samma fästning på 50 dagar 
än på 200, således är x större än tredje termen; fördenskull bör 200 
sättas i andra och 50 i första rumet och analogien blir 

50 : 200 ::1000 Man. :  Man.;x  
200 1000

50
x

⋅
= 4000 Man.= 358 

 
Beckmarcks lösning kan enligt min mening ge upphov till mer 
förvirring än Aurelius’, där regeln åtminstone ges namnet omvänd 
reguladetri. Beckmarck namnger den inte ens. Han förväntar sig att 
nybörjare med sunt förnuft skall kunna lösa problemet. 
  
På sidorna 102-108 tar han upp många exempel där termerna är 
decimalbråk. Därefter ger han en tabell som hjälp vid sortförvandling. 
Den har rubriken Tabell, som visar aliqvoterna af Riksdaler, Lispund 
och Tunnor Spannemål uti deras mindre sort fördelningar.359 
 
På sidorna 112-117 behandlas sammansatt reguladetri. I första 
upplagan använder Beckmarck termen Regula de Tri Composito 
istället för sammansatt reguladetri  

  
§. 105. Regula de Tri Compos. Lärer at uplösa sådane frågor, 
hvarest flere särskilte tal äro  gifne, såsom när 5 tal äro gifne och 
det 6:te sökes, eller när 7 tal  äro gifne och det 8:de sökes, o. s. v. I 
allmänhet bör altid antalet af de gifna talen vara udda. Och ibland 
alla de gifna talen kan ej mer än et enda vara af samma slag med 
det, som sökes, då de öfrige 4, 6 eller 8 m. m. alltid blifva af olika 
slag med det sökta, men dock så, at 2 och 2 af dem äro fins 
emellan af lika slag.360 

 
Här ser man tydliga spår av Celsius’ framställning i den mycket 
kortfattade sammanfattningen utan någon förklaring. Därefter går han 
igenom algoritmen under rubriken Regler och tar till sist upp sju 
exempel. Algoritmen bygger på proportionalitet hos fyra kategorier, 
där varje kategori kan bestå av flera tal. Han vill att den obekanta, 
vanligen x, alltid skall placeras på den fjärde platsen. Resten påminner 

                                                 
358 Ibid, s.100. 
359 Ibid, s.109. 
360 Ibid, s.112. 
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om Aurelius’ förklaring; den obekanta är lika med produkten av talen 
på andra och tredje platserna dividerad med talet på den första platsen. 
   

Reglor. 
1:o Sät det talet, som sökes uti sista rumet och kalla det efter 
vanligheten x; ställ sedan det, som är af samma slag med x, uti 
andra, iagttagande at de ock äro af samma sort. 
2:o Ställ alla de tal, som utgöra frågan uti andra rumet, under 
hvarandra, utom den som sökes, hvilken är redan stäld i sista 
rumet. 
3:o Sät alla de tal, som äro öfrige, under hvarandra, uti första 
rumet. 
4:o Laga at talen i första och andra rumen i samma rad alltid äro 
både af samma slag och samma sort. 
5:o Granska talen i hvarje rad särskildt; om x bör vara större eller 
mindre än 3:dje Termen; borde x vara större, så skrifves teknet + 
vid det minsta talet af dem som stå i första och andra rumet samt 
samma rad, men bör x vara mindre, skrifves + vid det största 
ibland samma tal. 
6:o Til slut multiplicera de talen, som ej hafva något + framför sig; 
deras produkt blir dividendus; sedan hopmultiplicera de talen, som 
hafva teknet + framför sig, deras produkt blir divisor; när division 
verkställes blir qvoten det talet som skulle sökas.361 

  
Direkt efter regeln följer ett exempel med lösning.  
 

Ex. Om 12 Hästar förtära 8 tunnor hafra på 4 dagar; frågas  huru 
många hästar förtära 16 tunnor på 8 dagar? 

8 Tunnor :16 Tunnor ::12 hästar :  hästar

   4 dagar   8  dagar.

x+

+
?362 

 
Efter att han följt de sex punkterna skriver han i slutet så här:  
 

4 16 12 4 2 8 3 4
12 hästar.

8 8 2 4 8

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= =

⋅ ⋅ ⋅
363 

Beckmarck försöker ge en förklaring av regeln, som bygger på 
ovannämnda exempel. Han kallar förklaringen för bevis. 
 

                                                 
361 Ibid, s.112-113. 
362 Ibid, s.113. 
363 Ibid, s.113. 
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Beviset på föregående Regel kan det gifna exemplet uplysa: 
Frågan kan uplösas genom tvånne analogier af Regula de Tri, 
nemligen om 12 hästar förtära 8 tunnor på en gifven tid; frågas 
huru många förtära på samma tid 16 tunnor? analogien bör blifva; 

8 tunnor:16 tunnor:12 häst: 
12 16

8

⋅
 häst. Sedan fråg.? När 

12 16

8

⋅
 

hästar förtära en gifven qvantitet på 4 dagar; huru många hästar äta 
up samma gifva qvantite på 8 dagar? analogien blifver således 

12 16 4 12 16
8 8 88 : 4 :: : x⋅ ⋅ ⋅

⋅= , hvilket värde är det samma, som vi genom 
Reglen hafva funnit.364 

 
Beckmarks reguladetriuppställningar och uträkningar liknar dem som 
finns i den tredje upplagan av Celsius’ Arithmetica. Även om 
Beckmarck utvecklade metoden mer än vad Celsius gjorde så är 
Celsius’ framställning både ur matematisk och ur pedagogisk 
synvinkel mer övertygande än Beckmarcks.  
 
Ett av de sista exemplen i Beckmarcks bok ges nedan. Här kan man 
också se påverkan från Celsius. Beckmarck utvecklade en metod där 
han använder termerna effekt och verkan. Samma typ av resonemang 
finns senare hos Zweigbergk som istället använder orden orsak-
verkan. 
 

När 3 Man på 8 dagar gräfva 60 famnar dike; huru många Man 
kunna då gräfva 1000 famnar på 12 dagar? Uti denna fråga äro 
famnarne effekter; man och dagar verkande orsaker; det är klart att 
antaler af famnarna ökas i samma mån, som produkten af 
Männenrnas och dagarnas antal ökas. Sålunda sättes x och 12 
dagar i andra rumet, efter Man sökas, som är en af de verkande 
orsakerna. 
 
Men deremot sättes 1000 famnar i fjerde rumet, som är en effekt af 
x och 12 dagar, samt 60 famnar i tredje, som är en effekt af 3 Man 
och 8 dagar, hvilka böra komma i första rumet. I följe häraf blir 
analogien denna: 

3 8 : 12 :: 60 famnar :1000 famnar;x⋅ ⋅  
3 8 1000 133  Man.312 60

x
⋅ ⋅

= =
⋅

365 

 
                                                 
364 Ibid, s.113-114. 
365 Ibid, s.115. 
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3.3.9 Björling 
Björlings lärobok i bråk och reguladetri liknar i många avseenden 
Celsius’. De algoritmer som används bevisas/förklaras. Stilen 
påminner mycket om Celsius. Det är en bra balans mellan retorisk och 
symbolisk matematik. De symboler som används i reguladetri liknar 
Celsius’ och Beckmarcks. Han använder emellertid inte ”::” utan 
enbart ”=” och skriver: 
 

Tecknet (=) kallas likhetstecken och nyttjas för korthets skull i 
stället för orden ”lika mycket som.”366 

 
Hos Björling är intresseräkning, rabatträkning, växelräkning, 
bolagsräkning och alligationsräkning olika tillämpningar av 
reguladetri. Reguladetri räknas hos honom som ett räknesätt. 
 

Regula-de-tri (regel om tre) kallas det räknesätt, hvarigenom man, 
då de tre första termerna af en analogi äro gifna, kan finna den 
4:de.367 

 
Björling anser att om en uppgift kan ställas upp i form av analogi så 
kan den lösas med reguladetri.368 Han formulerar nedanstående sats 
som bevisas med utförliga förklaringar. Han ger exempel som oftast 
förklaras retorisk. Efter sina retoriska förklaringar skriver han kortare 
och genomför därefter en symbolisk uppställning av reguladetrin. 
 

§.2. 
I form af nalogi kunna alla sådana Arithmetiska frågor uppställas, 
i hvilka man – efter tillkännagifvande, att ett tal af en viss storhet 
kostar eller fordrar så och så mycket – begär att få veta, huru 
mycket ett annat tal af smma storhet kostar eller fordrar, dock med 
det vilkor att dubbelt, tredubbelt, fyrdubbelt &c. af det 
förstnämnda talet kostar eller fordrar antingen dubbelt så mycket, 
tredubbelt, &c. eller och hälften så mycket, tredjedelen, &c.369 

 
Som framgår av de sista raderna syftar Björling både på direkt och 
indirekt reguladetri. 

                                                 
366 Björling E. G., 1837, fotnoten i s.4. Kursiveringen av ”lika mycket som” är min 
för att hindra blandningen mellan två citattecken. 
367 Ibid, s.51. 
368 Ibid, s.54. 
369 Ibid, s.54. 
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Efter ovannämnda sats skriver Björling 
 

För att bevisa denna sats, skola vi uttrycka densamma kortare 
genom bokstäfver (som må beteckna hvilka tal som helst). Vi 
vilja då bevisa, att man kan uppställa i analogi-form alla frågor af 
följande båda innehåll.370 

 
De två innehåller som Björling nämner är direkt och omvänd 
reguladetri. Han resonerar i generella termer om de båda metoderma 
och ställer upp dem som analogier. Den slutliga formen eller den så 
kallade symboliska formen är relativt ny och har inte förekommit i 
tidigare läroböcker. Det är ungefär den form som vi använder idag och 
vi skall se senare att den finns både hos Nyström och hos Wigforss. 
Björling använder identiska uppställningar för både direkt och 
omvänd reguladetri. Resonemangen i hans lösningar371 är tydligare än 
motsvarande resonemang hos Celsius och Beckmarck. Uppställningen 
är följande: 

man  år
man  år

a f
b x

− − −
− − −

. 

 
Här följer ett exempel på omvänd reguladetri ur Björlings lärobok. 
 

Ex. 3 Om 5 man behöfva en tid af 3 år 5
67  mån. för att hinna 

fullborda ett visst arbete; huru lång tid böra då 13 man behöfva 
för samma arbete? 

Kortare: 
55 man 3 år 7  mån.6 .

13 man  år, mån. &c.x

− − −

− − −

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
Äfven denna fråga bör kunna uppställas i form af analogi: ty det är 
klart, att dubbelt så många som 5 man skola behöfva hälften af 3 år 

5
67 mån. för arbetets fullbordande; o. s. v. 

 
x och 3 (år) 5

67  (mån.) ställas först i 4:de och 3:dje rummen. Här 
skall det mindre af de båda talen 5 och 13 blifva 2:dra termen i 
analogien: ty x (år, mån. &c.) måste blifva mindre än 3 (år) 5

67  

                                                 
370 Ibid, s.55. 
371 Ibid, s.54-56. 



 117 
 

(mån.), eftersom 13 man måste behöfva kortare tid än 5 mn för att 
fullborda det ifrågavarande arbetet. Alltså blir analogien: 

5
613 : 5 3 (år)7  (mån.) : .x= 372 

 
Som vi ser använder Björling varken termen direkt eller omvänd 
reguladetri. Han behandlar båda formerna under namnet reguladetri. 
När det gäller sammansatt reguladetri är Björlings framställning 
nästan densamma som Celsius’ med utförliga förklaringar och bevis. 
Det finns en smärre skillnad i uppställningen av analogin. Vi ger ett 
exempel på hur Björling ställer upp och löser ett problem på 
sammansatt reguladetri.  
 

När 16 man på 10 dagar, med 6 timmars arbetstid pr dag, hinna 
att göra en graf, 30½ al. Lång, 2 al. 3 tum djup och 3 al. 4 tum 
bred; huru lång graf bör då af 24 man medhinnas på 3 veck. 2 
dag., med 9 timmars arbetstid pr dag, då denna graf skall göras 
8½ al. Djup och 6 al. 1 qv. 2 tum bred? 
Kortare: 

1 1 1

4 8 6

1 1

2 3

man. dag. tim. pr dag. al. läng. al. djup. al. br.

16 10 6 30 2 3

24 20 9 8 6x

− − − − −

− − − − −

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠
 
Talet upplöses i sina enkla Regula-de-rei-tal, …373 

 
Här går Björling stegvis genom alla de enkla reguladetrilösningarna 
och slutligen skriver han upp den uppställning som han tidigare 
ordentligt förklarat; nämligen 
 

1
4

1 1
2 8
1 1
3 6

16 : 24 30 : ;
10 : 20
6 : 9

8 : 2
6 : 3

x=

 

eller efter förenklingen …: 

                                                 
372 Ibid, s.58-59. 
373 Ibid, s.64-65. 
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2 8 4 : 3 3 121 : ;x⋅ ⋅ ⋅ =  haraf 1
64

17x = , som utvisar alntalet för den 
sökta längden.”374 

 
3.3.10 Zweigbergk   
Zweigbergck levde mellan 1811 och 1862. Han var samtida med både 
Björling 1808-1872 och Hultman 1829-1879. Dessa tre stora 
matematikpedagoger för nu vidare det arv som Celsius, Biörk, 
Stjernhjelm och Bure skapat och till vilket Rizanesander, Aurelius och 
Agrelius bidragit med sina läroböcker. Björlings lärobok i bråk och 
reguladetri trycktes 1837; två år före utgivningen av Zweigbergks 
första upplaga av Räknekonsten med talrika övnings-exempel. En ny 
period hade inletts med Celsius’ Arithmetica. Beckmarck försökte 
förenkla och popularisera den. Björlings framställning av bl.a. bråk- 
och reguladetriräkning innebar en utveckling både matematiskt och 
pedagogiskt. Grunden för en ny period i svensk skolmatematik är nu 
lagd. För första gången kommer det att tryckas en lärobok på svenska 
som i högsta grad får skolvärldens förtroende samtidigt som den har 
stora matematiska och pedagogiska förtjänster. Zweigbergks lärobok 
gavs ut i minst trettiofem upplagor 1839-1920.  
  
Reguladetri behandlas i Zweigbergks lärobok i kapitel 4 (t.ex. i 
upplaga 13 från 1856) och i kapitel 5 (t.ex. i upplaga 31 från 1908) 
 
Efter en grundlig genomgång av proportionsläran med exempel och 
frågor avsedda för muntliga övningar, börjar Zweigbergk med 
reguladetri. För honom är reguladetri ingenting annat än en algoritm 
för att i en proportionalitet mellan fyra tal där tre är givna beräkna det 
fjärde. 
 

Regula de Tri lärer att, när tre termer i en analogi äro gifna, 
finna den fjerde. Om a, b, c och d beteckna fyra tal, som äro 
proportionela, så att : :a b c d= , så är…, ad bc= … således är 

,  
bc ad

a b
d c

= = , 
ad

c
b

= ,  
bc

d
a

= .375 

                                                 
374 Ibid, s.65. 
375 Zweigbergk, 1856,  s.94-95. 
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Direkt därefter, under rubriken Frågor till muntlig öfning, kommer en 
fyrdelad fråga, där den obekanta x376 kan vara a, b, c respektive d. 
Frågan är: 
 

Hvad är värdet på den med x betecknade obekanta termen i 
följande analogier : 8 1 : 4x = , 9 : 6 : 4x = , 12 : :12 x= , 
3 : 5 5 : x= ? o. s. v. Se vidare Kap. 7, ex. 210-213:377  

 
När Zweigbergk nu klargjort att proportionsläran utgör grunden för 
reguladetrin använder han detta och inför begreppen orsak och verkan. 
Den terminologin blir nyckeln när det gäller uppställningar och 
uträkningar. 
 

I alla till Regula de Tri hörande frågor, kunna talen, som 
förekomma, anses uttrycka antingen orsaker eller deras 
verkningar; och de uppställas i analogi med hvarandra enligt den 
grundsatsen, att verkningarne hafva samma förhållande till 
hvarandra som deras orsaker, så att ju större orsaken är, desto 
större måste ock den deremot svarande verkan vara, och ju mindre 
orsaken är, desto mindre blifver ock verkan.378 

 
 Zweigbergk skriver att i reguladetrin används både division och 
multiplikation. Reguladetrin ger en enhetlig form att behandla många 
uppgifter där man annars skulle vara tvungen att dela upp lösningen i 
en rad multiplikationer och divisioner. Algoritmen har också den 
fördelen att termerna vid sammansatt reguladetri kan bestå av flera 
faktorer. 

Anm. Regula de Tri innefattar således en användning af både 
multiplikation och division. Den utgör en lätt användbar och 
åskådlig form för utredningen af en stor mängd uppgifter, hvilka 
man annars skulle nödgas sönderdela i flera särskilda frågor och 
lösa genom successiva divisioner och multiplikationer, såsom i 
slutet af nästföregående kapitel är antydt. 379Fördelen av denna 
uträkningsform är i synnerhet märkbar vid sammansatt 

                                                 
376 I fotnot på ibid, s. 94 skriver Zweigbergk att ett obekant tal vanligen betecknas 
med x. 
377 Ibid,  s.95. 
378 Ibid,  s. 96. 
379 Fetstil är av mig. 
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Regula de Tri, der hvarje term kan bestå af flera faktorer, och 
ofta blott en sådan faktor såsom obekant sökes.380 

 
Nu kan Zweigbergk på ett naturligt sätt definiera vad han menar med 
reguladetri. Eftersom han använder sig av förhållandet mellan två tal 
och därmed av proportionsläran har han på ett enhetlig sätt löst den 
problematik när det gäller sammansatt och omvänd reguladetri som vi 
tidigare mött t.ex. hos Aurelius och Agrelius. 
 

Till enkel Regula de Tri381 kunna alla de frågor hänföras, der 
tvenne enkla orsaker af samma slag motsvaras af tvenne enkla 
verkningar af samma slag, och en af dessa fyra termer, såsom 
obekant, sökes. De begge orsakerna, såsom varande af samma 
slag, kallas sinsemellan likartade (homogena) termer; äfvenså 
kallas de begge verkningarna sinsemellan likartade termer.382 

 
Direkt därefter tar Zweigbergk upp det första exemplet och skriver 
 

T.ex. 1. Om frågan är: När 5£383 kostar 5 R:dr38416 sk., hvad kosta 
då 7 £ 16 lod?385   

 
Han ställer upp lösningen med hjälp av proportionalitet, där den 
obekanta markeras med x.  

( ) ( ) ( ) ( )1 15 £ : 7 £ 5 : : :2 3 R dr x R dr= .386 
 

Efter exemplet ger Zweigbergk sin beskrivning av hur 
reguladetriproblem ställs upp och löses. 
 

På grund af den sanningen, att produkten af de yttersta termerna387 
i en analogi är lika stor med produkten af de medlersta termerna, 

                                                 
380 Ibid,  s.96. Fetstilen är av mig. 
381 Med enkel reguladetri menar Zweigbergk direkt reguladetri. 
382 Ibid,  s.96-97. 
383 Med £ menar jag Skålpund eller mark = 32 lod. Zweigbergk har en annan 
beteckning, som liknar ett u med en uppochnedvänd tvåa i sig som jag inte hittar på 
min dator. Alla enheter och tillhörande beteckningar hittar du i Zweigbergk, s.56-60. 
384 R:dr = Riksdaler = 48 skilling (sk.). 
385 Ibid, s.97. 
386 Ibid, s.97. 
387 Om man ser på uppställningen så som en linje, är den första och den sista termen 
de yttersta och andra och den tredje är de mellersta termerna. 



 121 
 

och hvarje dylik fråga uppställes och uträknas, i 
öfverensstämmelse härmed enligt följande reglor: 
 
Uppställning: Sätt de begge orsakerna i första och andra 
rummen af analogien; sätt i tredje rummet, den verkan, som svarar 
emot orsaken i första rummet, och i fjerde rummet den verkan, 
som svarar emot orsaken i andra rummet; och beteckna dervid den 
obekanta (orsaken eller verkan) med x i det rum, till hvilket den 
hör. …  
 
Uträckning: Bringa hvartdera af de bekanta talen till en enda 
sort…, de likartade dock till en och samma; x blir af samma sort, 
som det dermed likartade. Står x i något af de yttersta rummen, 
finnes det nu = produkten af de båda medlersta termerna, 
dividerad med den bekanta yttersta; står x i något af de medlersta 
rummen, finnes det = produkten af de båda yttersta, dividerad med 
den bekanta medlersta.388 

 
Efter genomgången av Uppställning och Uträkning tar han på nytt upp 
det första exemplet och därefter ytterligare ett.389. Följande förklaring 
av lösningen i det första exemplet ger en bra bild av Zweigbergks 
tankegångar. 
 

För att underlätta uträkningen, bör den multiplikation och division, 
som enligt reglorna skall verkställas, till en början blott tecknas, 
såsom i bråk, och förkortning ske af täljare och nämnare, så långt 
möjligt är, innan uträkningen verkställes. … analogien 

1 15 : 7 5 :2 3 x=  eller, med de blandade talen förvandlas till rena 

bråk, 
15 16

5 : :
2 3

x= , så får uträckningen följande form 
15 16

5 2 3

⋅

⋅ ⋅
, 

hvilken efter förkortningen gifver 
1 8

8
1 1 1

x
⋅

= =
⋅ ⋅

  R:dr.390  

 
Följer vi Zweigbergks uträkningar, skulle man istället för att direkt 

skriva upp lösningen 15 16
5 2 3

⋅
⋅ ⋅

 kunna ge mellanledet  

                                                 
388 Zweigbergk, Stockholm 1856,  s.97-98. 
389 Ibid,  s.98. 
390 Ibid,  s.98. 
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15 165
2 3

x⋅ = ⋅  

vilket ger  
15 16
5 2 3

x ⋅
=

⋅ ⋅
. 

 
 
På sidorna 98-107 i Zweigbergks lärobok finns 110 övningsexempel 
som skall lösas av eleverna. En av svårigheterna är ofta 
enhetsomvandlingar. Det verkar som ett av syftena med uppgifterna är 
att eleverna skall lära sig att behärska relationerna mellan de olika 
enheterna och att kunna göra omvandlingar mellan dem. Nedan följer 
tre övningar som löses med hjälp av Zweigbergks beskrivning av 
reguladetri.  
 
1. Uppgift 10 s.99 

Då 2 st. klädningar kunna förfärdigas af 4
59  aln. kläde, huru 

mycket erfordras till 5 st. sådane?  
 

Lösning: Vi observerar först att 4159 4 4
= . Med Zweigbergks 

metod väljer vi antalet klänningarna som verkan och tyget som 
orsak eller om någon vill tvärtom. Med hjälp av proportionalitet 
får vi  

41 : 2 : 5
4

x =  ⇔  

och det medför att 
5 41 525
4 2 8

x ⋅
= =

⋅
 aln. 

 
2. Uppgift 67 s.103 

 
När 1 uns kamfer kostar 20 sk., hvad kostar då 1 Libra 5 uns 4 
drakmer 2 skrupel 10 gram? 

 
Lösning: Först sker enhetsomvandlingar enligt t.ex. följande 
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Libra eller Skålpund  12 uns  12 8 drakmer 

 12 8 3 skrupel.  12 8 3 20 gram
= = ⋅

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅
 

dvs. 1 1gram
480

=  1gram
480

= uns, 1 1skrupel
24

= uns och 1 

1drakmer
8

= uns 

1 Libra 5 uns 4 drakmer 2 skrupel 10 gran 

= 4 2 10 29 84512 5 17
8 24 480 48 48

+ + + + = =  

4 2 10 29 84512 5 17
8 24 480 48 48

+ + + + = = . 

Enligt Zweigbergk gäller 
8451: 20 :
48

x=  

och därav följer att 
8451 20
48

x⋅ = ⋅  

vilket ger 
845 20 1352

48 12
x ⋅

= = sk. 7 R:dr, 16 skilling och 1 runstycken= . 

 
3. Uppgift 94, s.106: 

 
Af trenne bröder är den äldste 22 år 11 mån. gammal, och den, 
som är honom närmast i ålder, 18 år 4 månader. Då man tillika vet, 
att den förstes ålder förhåller sig så till den andres, som den andres 
ålder förhåller sig till den tredjes; så frågas, huru gammal den 
yngste är? 
 
Då i en analogi, såsom här, samma term, som är den efterföljande i 
det första förhållandet, blir den föregående i det andra o. s. v., 
säges talen, som utgöra analogien, vara i en kontinuerlig 
proportion. 

 
Lösning: Eftersom enligt förutsättningen  
(den förstes ålder) : (den andres ålder) = (den andres ålder) : (den 
tredjes ålder) 
får vi 
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( ) ( ) ( )22 12 11 : 18 12 4 18 12 4 : x⋅ + ⋅ + = ⋅ + , 
eller 

275: 220 220 : x=  
som ger 

176;x =   
dvs. den yngsta är 14 år och 8 mån. 
 
När det gäller sammansatt reguladetri skriver Zweigbergk: 
  

Till sammansatt Regula de Tri höra de frågor, der tvenne orsaker 
af samma slag förekomma jemte sina motsvarande verkningar, 
men antingen orsakerna eller verkningarne (eller ock beggedera) 
äro sammansatte af flera beståndsdelar, och en af dessa sökes 
såsom obekant. … 
Anm. Då orsakerna eller verkningarne äro sammansatte af flera 
beståndsdelar…, utmärker produkten av de tal, med hvilka dessa 
särskilda beståndsdelar äro uttryckte … storleken af dessa 
sammansatte orsaker eller verkningar. T.ex. produkten af 
arbetarnes antal och arbetsdagarne (d. v. s. dagsverkenas antal) 
utmärker storleken af orsaken till arbete såsom verkan; produkten 
af tygets längd och beredd (d. v. s. tygets yt-innehåll) utgör måttet 
på dess dryghet såsom orsak till någon viss åsyftad verkan o. s. 
v.391 

 
Zweigbergk tar upp ett exempel på sammansatt reguladetri som också 
innehåller omvänd reguladetri. Här nämner han inte alls den omvända 
reguladetrin, utan utnyttjar proportionalitetsegenskapen. Det är 
intressant att notera att Zweigbergk med hjälp av proportionsläran kan 
förenkla lösningen av sammansatt reguladetri samtidigt som 
framställningen av omvänd reguladetri blir klar och tydlig.392 Första 
gången han nämner omvänd reguladetri är i fotnoten till 
övningsexempel 6, som kommer fyra sidor efter citat ovan. 
 
Zweigbergk tar på sidorna 109-111 upp tre exempel av olika karaktär. 
Första och tredje innehåller omvänd reguladetri. 
 

Ex.1. Om 6 man på 8 dagar, när de arbeta 9 timmar om dagen, 
verkställa skörden på ett fält, som är 1440 alnar långt och 500 

                                                 
391 Ibid,  s.108-109. 
392 Den är enligt min mening lysande ur både matematisk och pedagogisk synvinkel. 
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alnar bredt; huru många man erfordras då, att på 12 dagar, då de 
arbeta 8 timmar om dagen, verkställa skörden på ett fält, som är 
3000 alnar långt och 480 alnar bredt?393 

 
Zweigbergk löser uppgiften och ger följande förklaringar: 
 

De verkställda arbetarnas storlek, som äro verkningarne, utmärkas 
här ej blott med längden af de skördade fälten, utan även med 
deras olika bredd (d.v.s. hela yt-innehållet, hvilket uttryckes 
genom produkten af längden och bredden). Verkningarnes storlek 
beror här ej blott på de arbetandes antal, utan äfven på antalet af 
dagar, de arbetat, samt på antalet af arbetstimmarne, hvarje dag 
(d.v.s. samtliga derpå använda enkla arbetstimmarne, hvilka 
uttryckas genom produkten af förutnämnde trenne antal). Dessa tre 
utgöra alltså särskilda beståndsdelar af orsakerna. Uppställningen 
blir då följande: 
6  man :   man 1440 aln. längd : 3000 aln. längd.
8  dag. 12  dag. 500 aln. bredd 480 aln. bredd.
9  tim. 8  tim.,

x =

… 

Den tecknade uträkningen af detta ex. blir då 
6 8 9 3000 480

,
12 8 1440 500

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅
 

hvilken, efter förkortningen ger 
1 1 3 3 1

9 man.
1 1 1 1

x
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= =
⋅ ⋅ ⋅

394 

 
Vi sammanfattar Zweigbergks lösning. Som orsak väljer han 
arbetstiden som i sin tur består av tre faktorer, nämligen antalet män, 
antalet dagar och antalet timmar per dag. I första respektive andra 
fallet är orsakerna ( )6 8 9⋅ ⋅  respektive ( )12 8x ⋅ ⋅ . Verkan är längden 
och bredden av det fält som skördas, som i de båda fallen är 
( )1440 500⋅  och respektive ( )3000 480⋅ . Enligt orsak- och 
verkanrelationen får han: 

( )6 8 9⋅ ⋅ : ( )12 8x ⋅ ⋅ = ( )1440 500⋅ : ( )3000 480⋅ ; 
vilket medför att 

( ) ( ) ( ) ( )6 8 9 3000 480 12 8 1440 500x⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ . 
Vi får då

                                                   
393 Ibid,  s.109-110. 
394 Ibid,  s.110. 
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6 8 9 3000 480 9,
12 8 1440 500

x ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= =

⋅ ⋅ ⋅
 

Det behövs alltså 9 män för att genomföra arbetet.  
 
Vi vet att Zweigbergk gick bort år 1862 och att sjuttonde upplagan är 
utgiven 1862. Denna upplaga är den sista som Zweigbergk själv 
ombesörjt.395 I upplaga 31 finns det ett par sidor efter enkel repektive 
sammansatt reguladetri med rubrikerna: Att uträkna uppgifter i enkel 
reg. de tri på enklaste sätt (s.163-164) respektive Att uträkna 
uppgifter i sammansatt regula de tri på enklaste sätt (s.173-174). 
Kompletteringarna gjordes av J. Bäckman (se s. VII upplaga 31). 
 
Varför använder Zweigbergk inte omvänd reguladetri metoden?  
Zweigbergk löser helt enkelt problem som leder till omvänd 
reguladetrin utan att använda själva termen antingen med hjälp av 
proportionalitet eller med hjälp av kedjeräkning396. Metoden 
illustreras av följande exempel (övningsexempel 6 s.112).  
 
a) Lösning av ett problem med omvänd reguladetri med hjälp av 
proportionalitet. Lösningen är utformad enligt Zweigbergks 
kommentar/ledning som jag markerat med fetstil. 
 

Om 6 alnar kläde af 8 qvarters bredd åtgå till en klädning, huru 
många alnar af 9 qv. Bredd erfordras då till en dylik? 
 Längd och bredd tillsammans bestämma tygets hela storlek, 
hvaraf klädningen kan tillverkas, och utmärka således 
tillsammantagne orsaken. Verkningarne af de särskilda 
orsakerna äro här lika, neml. en lika stor klädning, och 
betecknas derföre både lika, med 1.397 

 
I lösningen låter Zweigbergk produkten av längd och bredd vara 
orsaken. Verkningen väljer Zwiegbergk som en lika stor klänning och 
sätter den lika med talet 1. Det ger följande uppställning: 
 

                                                 
395 Zweigbergk, Stockholm, upplaga 31, 1908, s.IV. av J. Bäckman. Från upplaga 
21, 1870 framåt (minst upplaga 31) är reigerat av honom. 8se s.V i samma bok).  
396 Se Zweigbergk, Stockholm 1856, s.153-154. 
397 Ibid,  Uppgift 6, s.112. 
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6 längd : längd 1 : 1
8 bredd 9 bredd

x =
. 

d.v.s. 
6 8 : 9 1:1x⋅ ⋅ = , 

 
vilket ger 

1
35x = . 

Alternativ lösningen är enligt Zweigbergk kedjeräkning enligt 
följande: 

6 8 9x⋅ = ⋅ , 
vilket ger 

1
35x = . 

 
Denna lösningsmetod är ett exempel på så kallad kedjeräkning. I en 
fotnot till uppgiften skriver Zweigbergk 
 

Alla sådane frågor, der blott olika sammansatte orsaker till en och 
samma verkan, eller olika sammansatte verkningar af en och 
samma orsak förekomma, kunna väl, så vida de sammansatte 
termerna blott bestå af två delar, uträknas enligt enkel s.k. omvänd 
Regula de Tri; men för att bibehålla en enda lätt tillämplig 
grundsats för alla arter af Regula de Tri, föras här sådane 
frågor till sammansatt. Utan någon ökad vidlyftighet i 
räkningen, vinnes, härigenom äfven en bättre insigt i dessa 
frågors natur, då man ej söndrar hvad som hör tillsamman, än 
vid behandlingen efter omvänd proportionalitet, hvars 
betydelse för nybegynnaren är vida svårare att rätt fatta. 
Andra frågor, som vanligen behandlas enligt omvänd Regula de 
Tri, äro i denna Lärobok hänförde under lättare 
Kedjeräkningsformen. 398 

 
b) Lösning av omvänd reguladetri med hjälp av kedjeräkning. 
Kedjeräkning används enligt Zweigbergk då man vill ta reda på dolda 
fakta genom ingående undersökning eller tankearbete. Anta att man 
vill bestämma värdet 1x  (vikt, volym eller dylikt), av ett visst slags 
enhet a då man vet att 1x a  har samma värde som ett givet antal 2x  av 
ett annat slags enhet b och att 3x  enheter av b i sin tur har samma 

                                                 
398 Ibid, s.112. Fet/kursiv stil är av mig. 
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värde ett antal 4x  av en tredje enhet c o.s.v. Efter ett antal steg 
återkommer man till enheten a och får t.ex. att 9x  av enheten e har 
samma värde som 10x  av enheten a. Vi får ett system av 
förstagradsekvationer som ställs upp under varandra enligt följande: 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10 ,

x a x b
x b x c
x c x d
x d x e
x e x a

=
=
=
=

=

 

Härav 
1 3 5 7 9 2 4 6 8 10x x x x x abcde x x x x x bcdea=  

d.v.s. 
 
 
 
Zweigbergk anser att alla reguladetriuppgifter skulle kunna behandlas 
med kedjeräkning. Övningsexempel 6 får då följande lösning: 

9
12 7
14 15
9 8
10 26

xa b
b c
c d

d e
e a

=
=
=

=
=

, 

härav 
12 14 9 10 9 7 15 8 26x abcde bcdea⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , 

vilket ger 
9 7 15 8 26 13
12 14 9 10

x ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= =

⋅ ⋅ ⋅
. 

d.v.s.  
13 9a b= . 

Kedjeräkning i föregående exempel (övningsexempel 6 under a delen 
ovan) därmed kan löses enligt följande: 

6 8 48
48 9,x

⋅ =
= ⋅

  

härav  

3 5 7 9
1

2 4 6 8 10

.x x x xx
x x x x x

=
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6 8 9x⋅ = ⋅ , 
vilket ger 

1
35x = . 

 
3.3.11 Carl Alfred Nyström 
Nyström behandlar i ett kapitel i sin Siffer-räknelära från 1908 enkel 
reguladetri (s.187-203 inklusive fjorton lösta399 uppgifter samt 158 
övningsexempel) och sammansatt reguladetri (s.203-212 ink. 6 lösta 
och förklarade uppgifter 50 övningsexempel) under var sin rubrik.  
 
I sin inledning till reguladetri på ca 2,5 sidor förbereder Nyström de 
studerande med en argumentation som slutar med att det finns tre olika 
fall. I det första känner man hur mycket en enhet är värd och söker 
värdet av en mångfald. I det andra är frågeställningen den omvända. 
Dessa båda fall behandlas enkelt med multiplikation respektive division 
men problemet dyker upp då värdet av en mångfald är givet och 
uppgiften är att söka värdet av en annan mångfald. Denna typ av 
uppgifter kan vara problematiska, eftersom man ibland skall använda 
sig av division och ibland av multiplikation. Med två enkla exempel 
visar Nyström att man faktiskt på ett naturligt sätt kan resonera sig fram 
till lösningen. Samtidigt löser han problematiken med omvänd 
reguladetri utan att använda sig av proportionsläran. Han kommer fram 
till att valet av operationsväg beror på uppgiftens innehåll. Hans 
undervisningspedagogik är enligt min åsikt matematisk i den meningen 
att den bygger på resonemang utan att vara bunden till speciella 
algoritmer för olika typer av uppgifter.400Till sist visar Nyström att man 
direkt kan beräkna värdet av den sökta mångfalden utan att först 
beräkna värdet av enheten. Succesivt kommer Nyström fram till sin 
uppställning utan att nämna någonting om reguladetri.  
 
Nyström anser att inledningen berör alla de nio underrubrikerna i 
kapitlet; av vilka den första är Enkel Reguladetri och den andra 
Sammansatt Reguladetri. Nyström skriver 
 

                                                 
399 Utav de 14 är två uppgifter på omvänd reguladetri.  
400 I en del av dagens läroböcker indelas förstagradsekvation i många varianter med 
olika lösningsmetod. En sådan lärobok är lätt att marknadsföra samtidigt som den 
förstör lärandet i matematik. 
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De exempel för de fyra räknesättens använding, som nu följa, äro 
indelade uti 9 avdelningar, utmärkta genom särskilda rubriker.”401 

 
Med 9 avdelningar menar han följande: 

1. Enkel reguldetri 
2. Sammansatt reguldetri 
3. Enkel intresseräkning 
4. Sammansatt intresseräkning 
5. Rabatt 
6. Diskonträkning 
7. Bolagsräkning 
8. Alligationsräkning 
9. Kedjeräkning 

 
Följande exempel ur Nyströms räknelära konkretiserar hans 
resonemang:  
 

  Då 16 kg. kosta 28 kr.; vad kosta 36 kg.? 
16 kg.—  28 kr. 
36  = —    ? = 

1:sta frågan: så mycket (28 kr.) kosta 16 kg.; vad kostar 1 kg? 

Sv.: 16 gånger mindre (
28

 kr.
16

). 

2:dra frågan: så mycket (
28

 kr.
16

) kostar 1 kg.; vad kosta 36 kg? 

Sv.: 36 gånger mer 

( = =63
28 36 7 36 7 9

=  kr.
16 4 1

× × ×
).402 

Enligt Nyström skall delfrågorna ställas och besvaras av eleven. 
 

Lärjungen uppställe och besvare själv partialfrågorna.403 
 
Nyström behöver inte nämna någonting om omvänd reguladetri eller 
omvänd proportionalitet utan han kan lösa problemet genom att först 

                                                 
401 Nyström C. A., Siffer-Räknelära, Tjugonde upplagan, Stockholm, Beijers 
bokförlagsaktiebolag 1908, s.187. 
402 Ibid, s.187.   
403 Ibid, s.188. 
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gå till enheten och därefter till den sökta mångfalden. Han förklarar 
sin metod så här: 
 

Om jag t.ex. vet, att 10 man behöva 40 dagar till ett arbete, så 
måste 1 man behöva 10 gånger längre tid (än 10 man) till samma 
arbete, således 40 10×  eller 400 dagar. Skulle nu 8 man verkställa 
samma arbete, så behöva de naturligtvis 8 gånger mindre tid än 1 

man (som behövde 400 dagar), således 
400

8
 eller  50 dagar.404 

Ett exempel kan vara följande: 
 

Om 300 man kunna verkställa ett arbete på 56 dagar; hur många 
man erfordras för att på 12 dagar göra samma arbete.    Sv. 
300 56

=1 400 man.
12

×
 

Obs. här leder man sig genom multiplikation till enheten och 
genom division till mångfalden.405 

 
Hos Nyström löses sammansatt reguladetri på samma sätt som enkel 
reguladetri. Han resonerar också här stegvis. Han ger sex lösta exempel 
på sammansatt reguladetri, varav ett är följande: 
 

Om 100 man under 1 år kosta i underhåll 5 715 kr.; vad kosta 372 
man under 9 månader? 

100 man — 12 månder — 5 715 kr. 
372  =    —   9      =      —     ?     = 

  1:sta frågan: så mycket (5 715 kr.) kosta 100 man i underhåll; vad 
kostar 1 man i underhåll? 

   Svar: 100 gånger mindre 5715  kr.
100

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

   2:dra frågan: så mycket 5715  kr.
100

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 kostar 1 man i underhåll; vad 

kosta 372 man i undrhåll? 

  Svar: 372 gånger mer 5715 372  kr.
100

⎛ ⎞⋅
⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

   3:dje frågan: så mycket 5715 372  kr.
100

⎛ ⎞⋅
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 kosta dessa man i underhåll 

under 12 månader; vad kosta de under 1 månad? 

   Svar: 12 ggr mindre 5715 372  kr.
100 12

⎛ ⎞⋅
⎜ ⎟

⋅⎝ ⎠
. 

                                                 
404 Ibid, s.185. 
405 Ibid, s.189. 
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   4:de frågan: så mycket 5715 372  kr.
100 12

⎛ ⎞⋅
⎜ ⎟

⋅⎝ ⎠
 kosta de under 1 månad; vad 

kosta de under 9 månader? 

   Svar: 9 ggr mer 5715 372 9 =15 944 kr. 85 öre
100 12

⎛ ⎞⋅ ⋅
⎜ ⎟

⋅⎝ ⎠
.406 

 
Nyström gör i de två sista sidorna i sin bok en återblick och 
sammanfattar resonemangen i de nio avdelningarna. Rubriken är 
följande: 
 

Återblick 
På den i boken framställda metoden för lösningen av Reguladetri- 
m. fl. frågor.407 

 
 
3.3.12 Frits Wigforss 
Wigforss’ metodbok Den grundläggande matematikundervisningen 
har spelat en stor roll i lärarutbildningen. Jag har kunnat jämföra två 
upplagor. Den första är en upplaga från 1925 och den andra är från 
1957. När det gäller reguladetrin innehåller båda upplagorna nästan 
samma text men språket har moderniserats i den senare. Det finns 
också en smärre skillnad när det gäller uppställningen av 
reguladetriproblemen. I upplagan från 1925 skriver Wigforss: 
 

Vid regula de tri problem är det ofta bra att på ett överskådligt sätt 
uppställa de viktigaste uppgifterna, innan uträkningen vidtager. 
Redan här bör man dock vara på sin vakt mot 
mekaniseringen.  Är uppställningen tydlig, kan mycket väl en viss 
variation i den tillåtas. Men tydlig bör den vara, så att man ur 
uppställningen kan utlösa problemets innehåll. Alltså t.ex. ej i 
allmänhet så:  

12 - 96
9 - ?

 

utan 
12 blommor kosta  96 öre
9     "        "           ?   "   

.408 

                                                 
406 Ibid, s.203-204. Hos Nyström finns det uppgifter med fler än sex komponenter. 
T.ex. finns det på s. 206-207 en löst uppgift med 18 komponenter där den artonde är 
obekant. 
407 Ibid, s.286-287. 
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Denna uppställning påminner oss om Nyströms från 1908. I 1957 
upplaga tar emellertid han avstånd från den. Han ändrar sista 
meningen (som jag ovan markerade med kursiv stil) till 
 

T.ex. så:
9    blommor kosta  ? öre

12      "            "         96  "  
409 

 
och fortsättningsvis skriver Wigforss 
  

Vi föredrar, i förbigående sagt, att vid denna uppställning låta 
frågetecknet komma i översta raden, då på så sätt talen 9 och 12 
kommer i det ”rätta läget” till varandra.410 

 
I Kapitel 21 Problem av skilda slag ägnar Wigforss ca sju sidor åt 
reguladetri. Nedan följer några citat: 
 

Det praktiskt mest betydelsefulla sambandet har vi, då storheterna 
är proportionella. I många sådana problem erhålles den sökta 
storheten med hjälp av tre givna storheter, varav namnet regula de 
tri. 
 
Lösningen av hithörande problem mekaniseras ofta för 
mycket. Man bör sträva efter att låta barnens tanke röra sig så 
enkelt och naturligt som möjligt. Namnet regula de tri bör helst 
undvikas. Barnen får lätt uppfattningen, att det är fråga om något 
nytt konstigt räknesätt. Regula de tri problem bör ej blott 
förekomma i samlad trupp utan inströdda bland uppgifter av annat 
slag. De bildar ej heller ett kursmoment i någon viss klass utan 
tillhör alla klasserna från och med småskolans andra, i vilken ju 
redan mycket enkla regula de tri uppgifter kan förekomma.411 

 
I Aritmetik läroboken använder Nilsson och Wigforss rubriken 
Proportionella storheter istället för Reguladetri. De anser att  
 
                                                                                                                   
408 Frits Wigforss, Den grundläggande matematikundervisningen Översikt av 
Folkskolans kurs i räkning och geometri ur metodisk synpunkt, Stockholm Bergvalls 
förlag, 1925, s.97. Fetstilen är av mig. 
409 Frits Wigforss, Den grundläggande matematikundervisningen, Sjätte omarbetade 
upplagan 1957, Nyutgåva 2005, Högskolans Tryckeri, Kalmar, s.139. 
410 Ibid,  s.139. Fetstilen är av mig. 
411 Ibid,  s.138. Fetstilen/kursiveringen är av mig. 
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En lämplig svensk benämning är tretalsräkning.412  
 
Namn har stor betydelse. De bär med sig en hel del av tillhörande 
kulturen. I gammal tro hade personernas namn en beskyddande kraft. 
Kan det finnas ett samband mellan försvinnandet av namnet 
reguladetri och själva räknesättet? 
 
Jag kan förstå Wigforss när han hävdar att Namnet regula de tri bör 
helst undvikas. Jag tror att han hoppades på återupplivandet av 
proportionsläran istället för den matematiska modell som då användes 
mekaniskt i skolmatematiken.  Själv föredrar jag att välja termerna 
direkt proportionalitet, indirekt proportionalitet eller omvänd 
proportionalitet och sammansatt proportionalitet. Då uppfylls 
Wigforss’ förhoppningar om att återuppliva proportionsläran som ett 
viktigt moment i matematiken såväl i geometri och aritmetik som i 
algebra. Samtidigt bereds mark för den mer abstrakta behandlingen av 
proportionalitetsbegreppet med hjälp av funktionerna y kx=  

och ky
x

= . 

 
Under rubriken Förhållandemetoden löser egentligen Wigforss 
reguladetriuppgifter med hjälp proportionslära.413 
 
Wigforss använder inte heller termen omvänd reguladetri, istället 
väljer han omvänd proportionalitet. Wigforss skriver att: 
 

Man bör se till, att problem med omvänd proportionalitet ej helt 
saknas, så att all tendens till mekanisering av tankegången stoppas. 
Dessa tal löses för övrigt ofta bekvämt utan tillbakagång till 
enheten.414  

 
I följande exempel visar Wigforss vad han menar: 
 

12 man behöver    ?   dagar för arbetet 
10    =       =        84      =     =       = 

                                                 
412 Nilsson & Wigforss, Aritmetik, 1951, s.89. 
413 Se s. 141 i Wigforss, Den grundläggande matematikundervisningen, 1957, 
Nyutgåva 2005. 
414 Ibid, s.141. 
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Kan lösas genom frågorna: hur lång tid skulle 1 man behöva? 
Svar: 10 gånger så lång, alltså 10 84⋅  dagar. Hur lång tid 12 man, 
jämfört härmed? Svar: 1

12 av denna tid, alltså 10 84 d.
12
⋅ . 

 
Exemplet kan emellertid också lösas så här: hela arbetet kan 
taxeras till 10 84⋅  dagsverken. 12 mans arbete under 1 dag är 12 
dagsverken. Och vi kan alltså finna hur många dagar 12 man 
behöver arbeta, genom att se efter, hur många gånger 840 
dagsverken innehåller 12 dagsverken, alltså: 840 dv. : 12dv. = 70. 
Svar: 70 dagar.415  

 
Vilken metod som fungerar bäst är en smaksak. Men vad är meningen 
med omvänd proportionalitet om man inte vill använda en modell som 
gör uträkningen enkel eller varför inte mekanisk? Det är inget fel att 
uträkningen blir mekaniskt. Det är meningen med algoritm. Det är 
emellertid viktigt att resonemanget inte omvandlas till en 
algoritmiserad modell, dvs. till reflektionslös mekanisk räkning. 
 
När det gäller sammansatta proportionalitet föredrar Wigforss att gå 
tillbaka till enheten. Han skriver 
 

? kg bröd går åt på 15 dagar till 8 personer
3 = 6 = 5 =

  

Ett vanligt lösningssätt är att först taga reda på, hur många kg bröd 
som går åt under 1 dag och så under 15 dagar till 5 personer, vilket 

ju blir 
15 3 kg

.
6

⋅
 Härefter tar man reda på, hur mycket som går åt 

till 1 person och så till 8, alltså 
8 15 3 kg

12 kg.
5 6

⋅ ⋅
=

⋅
 

 
Trevligare löses uppgiften genom att den delas upp i följande 
tvenne. Man  tar först reda på, hur mycket bröd som går åt per 
person och dag eller hur stor dagsransonen är, och tar sedan reda 
på, hur mycket de efterfrågade dagsransonerna utgör tillsammans. 
Till 5 personer under 6 dagar behövs tydligen 5.6 = 30 
dagsransoner, vilket alltså är lika med 3 kg. En dagsranson alltså 
lika med 1 hg. Till 8 personer går det åt under 15 dagar 8.15 
dagsransoner = 120 dagsransoner, vilket alltså blir 120 hg eller 12 
kg. I praktiska livet torde ej så ofta båda dessa uppgifter vara 
kombinerade i samma problem, men till kraven att helt utesluta 

                                                 
415 Ibid,  s.142. 
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sammansatta regula de tri uppgifter ur undervisningen kan vi 
dock icke ansluta oss.416 

 
Resonemanget påminner om Nyströms. Wigforss skriver i en kritisk 
analys under rubriken Regula de tri metodens begränsning. 
 

Regula de tri metoden bygger ju på att de i uppgiften 
förekommande storheterna är proportionella.417 

 
Därefter fortsätter Wigforss sin kritik med stöd av en berömd 
författare418 som inte nämns vid namn! Wigforss citerar ett exempel 
på reguladetri från den obekante berömde författaren.  
 

Om en man bygger en mur på 10 dagar med 10 timmars 
arbetstimmars arbetstid om dagen, så bygger 10 man den på en 
dag, 100 man på en timme. Och 6000 man? På en minut, blir det 
matematiskt riktiga svaret. Men 6000 man kan icke bygga 
muren på en minut. Det levande livet har återigen slagit 
matematiken på fingrarna. Den ofelbara proportionsläran är 
ofelbar blott inom visa gränser. Men lärjungen har ingen blick för 
det levande livet utan godkänner kritiklöst den matematiska 
’sanningen’, att 6000 man bygger muren på en minut, medan en 
smula fantasi skulle säga honom, att de blott kan stå i vägen för 
varandra!419 

 
Detta verkar vara en politisk polemik snarare än en vetenskaplig 
analys. Det finns en mycket rolig karikatyr av Albert Engström420 som 
tar upp nästan samma uppgift. Naturligtvis kan man ta upp uppgifter 
av denna typ i undervisningen men de måste då ha karaktären av 
öppna problem som leder till diskussioner under ledning av en 
reflekterande lärare. En sådan diskussion kan ta upp 
proportionslärans begränsningar. 
 
Wigforss skriver med all rätt 
 

Barnen bör alltså lära sig – innan de använder regula de tri 
förfarandet – att noga tänka efter, hurvida eller inom vilka gränser 

                                                 
416 Ibid,  s.142. Fetstilen är av mig. 
417 Ibid,  s.143. 
418 Ibid,  s.143. 
419 Ibid,  s.143. 
420 Se s.141 i denna avhandling, under rubriken Reguladetriskämt.  
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proportionalitet kan anses råda mellan de storheter, det i uppgiften 
är fråga om.421 

 
Självklart gäller detta inte enbart reguladetri. 
 
Wigforss har emellertid förtroende för barn och ungdom eftersom han 
skriver 
 

Nå, så illa är det nog ej ställt med barnens användande av sitt 
sunda förnuft. Men anmärkningen kan dock anses innehålla en 
berättigad kritik, icke av matematikens värde som bildningsmedel i 
skolan, men väl av enskilda undervisares sätt att handla 
undervisningen i detta ämne. För övrigt är det missvisande att 
säga, att svaret ”en minut” i det nämnda problemet är ”matematiskt 
riktigt”.422 

 
Wigforss vänder kritiken mot läraren. Jag anser emellertid att det kan 
vara berättigat att lära ut metoder där uträkningarna är mekaniska. 
Matematiken går många gånger ut på att skapa algoritmer för att 
underlätta tankearbetet. Det är emellertid viktigt att inse när 
algoritmerna är tillämpbara och förstå tankegången som leder fram till 
dem. 
 
Wigforss tar också upp två uppgifter som löses med reguladetri trots 
att metoden inte är tillämpbar. Han skriver att 
 

Problemet, uppställt och uträknat så, skulle kunna användas som 
ett skämtproblem.423  

 
I dagens skola kan vi hävda att utöver skämtet kan uppgifterna ha ett 
värde genom att de kan skapa en kritiskt reflekterande lärmiljö för 
eleverna. Första uppgiften handlar om ett kapital på 300 kr som växer 
till 312 kr i 8 månader.  Frågan är: Hur mycket växer då 500 kr på 9 
månader? Med hjälp av sammansatt reguladetri får vi  

500 kr 9 mån ? kr
300 kr 8 mån 312 kr

− −
− −

 

                                                 
421 Wigforss, Den grundläggande matematikundervisningen, 1957, Nyutgåva 2005, 
s.143.  
422 Ibid,  s.143. Fetstilen är av mig. 
423 Ibid,  s.144. 
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vilket medför 

500 9 312 585
300 8

x ⋅ ⋅
= =

⋅
. 

I första ögonkastet verkar 585 kr vara ett rimligt svar. Om man i den 
andra uppgiften istället för nio månader väljer två månader, så blir 
svaret 130 kr, som naturligtvis är helt orimligt. Kapitalet skall växa 
från 500 kr till 130 kr med en bestämd positiv ränta! Uppgifterna 
innehåller enligt min mening pedagogiska kvaliteter. Med det avser 
jag att uppgiften tvingar individen att tänka kritiskt och reflekterande. 
Även om man missar den första uppgiften är det nästan omöjligt att 
låta svaret 130 passera utan någon reflektion. Gör man ingen 
reflektion som elev bör läraren reflektera över varför eleven inte 
reflekterat.424  
 
Tillsammans med Hjalmar Nilsson gav Wigforss 1951 ut boken 
Aritmetik. Där skriver de att i folkskolan löses i allmänhet 
reguladetriproblem genom tillbakagång till enheten425 istället för 
reguladetri och åskadliggör denna metod med följande:  

 
Man ställer ofta problemet översiktligt: 

8
2 3
x kg liter− −

= − − =
 

Som utläses: Hur många kg skall användas till 8 liter, då man 
använder 2 kg till 3 liter? Man skriver så upp talet som står under 
x-tecknet, här alltså 2 kg, och resonerar: ”så mycket behövs till 3 
liter, hur mycket då till 1 liter?” Svar: tredjedelen så mycket, och 

svaret tecknas 
2 kg

3
. Resonemanget fortsätter: ”Så mycket till 1 

liter, hur mycket då till 8 liter?” Svar: 8 gånger så mycket, alltså 
8 2 kg 15  kg33

⋅
= . Metoden brukar kallas reg. de tri-metoden. 

Den är lättfattlig, men resonemanget bereder vissa svårigheter, om 
de givna storheterna är bråktal. Ofta är det därför enklare att lösa 
dessa problem med vad som kallats” förhållandemetoden” … 
 

                                                 
424 De två ovannämnda uppgifterna finns i sin helhet på ibid, s.144. Svaret på 
uppgiften skall vara 525,50 kr. 
425 Nilsson H.j., Wigforss F., Aritmetik, Uppsala 1951, s.89. 
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: 2 8 : 3 eller med bråkbeteckning

2 8 12 8 3 alltså 5 .33

x

x x

=

⋅
= = =

426 

 
Förhållandemetoden liknar Zweigbegks metod. Egentligen erkänner 
Nilsson & Wigforss här vikten av reguladetri. Resonemanget är enligt 
min mening mycket bra, men varför skall vi inte använda den kalkyl 
vi kommit fram till? I matematiken brukar man inte vid varje ny 
uppgift härleda en formel eller sats som man tidigare bevisat.  

 
Även om Nilsson & Wigforss ogillar termen reguladetri kommer de 
fortsättningsvis i alla exempel ställa upp lösningen enligt 
reguladetrimetoden. Den obekanta x finns alltid på första platsen. 
 
Nilsson & Wigforss förklarar olikheten mellan direkt respektive 
omvänt reguladetri på två sätt; nämligen: 

 
Ex. a) En person går med jämn hastighet. Efter 12 minuter har han 
gått 100 m. Hur lång tid bör han beräkna för 5000 m? 
 
De tider som åtgår är direkt proportionella mot de vägsträckor 
som tillryggalägges. Reg. de tri-uppställningen skulle bli 

min 5000 meter
12 1000
x − −

= − − =
 

Om uppgiften löses med förhållandemetod får vi analogien: 
min 5000 m

12 min 1000 m

x
= eller, om vi endast utsätter mätetalen, 

5000

12 1000

x
= alltså x = 60. 

 
b) En person går samma vägsträcka vid två tillfällen med olika  
hastigheter. Ena gången är hans hastighet 100 m i minuten och 
andra gången 75 m i minuten. Vid första tillfället använder han 30 
min på vägsträckan. Hur lång tid använder han vid andra tillfället? 
 
Här är tydligt att ju längre väg han går pr minut, dess kortare blir 
den tid han behöver för att gå vägsträckan. Om hans hastighet 
fördubblas, blir tiden halverad etc. Tiden är omvänt proportionella 
mot hastigheterna. 

                                                 
426 Ibid,  s.89-90. 
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Reg. de tri- uppställningen blir 
min 75 m/min

30 100 m/min.
x − −

= − −
 

Analogien blir här 
min 100 m

30 min 75 m

x
=  eller 30 100 75x =  alltså x 

= 40. 
… Vid behandling av funktionsläran (i algebran) tas problemet om 
direkt och omvänd proportionalitet upp till förnyad diskussion. 427 

 
Många av de exempel som Nilsson & Wigforss tar upp är mycket 
intressanta och de är ofta hämtade från olika skolämnen. Här följer ett 
exempel på omvänd reguladetri från fysiken: 
 

Enligt Boyles lag är en gasmassas tryck och volym omvänt 
proportionella. Beräkna hur stor volym en gasmassa har vid 15 2  
atmosfärs tryck, om dess volym vid 0,96 atmosfärers tryck är 2,6 
liter. 
 
Om den sökta volymen kallas x liter, erhålles ekvationen  

2, 6 0,96
: 2, 6 0,96 : 5, 5,  alltså 0, 454.

5, 5
x s

⋅
= = = 428 

Nilsson & Wigforss har ingenting om sammansatt reguladetri i sin 
lärobok, även om Wigforss i båda upplagorna av metodikboken 
skriver att 
 

Till kraven att helt utesluta sammansatta regula de tri uppgifter ur 
undervisningen kan vi dock icke ansluta oss. 429 

 
 

                                                 
427 Nilsson H. J., Wigforss Frits, Aritmetik, 1951, s.96-97. 
428 Ibid,  s.97. 
429 Wigforss, Den grundläggande matematikundervisningen, 1925, s.102 och  från 
1957, s.142. 
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Reguladetriskämt 

 
Albert Engströms alster430  

 
Liknande skämt kan vi t.ex. läsa i Tidskrift för skolmatematik: 
 

Om femton man slår på en äng på tre timmar, hur lång tid behöver 
då tjugo man för att göra detta? 
Svar: Om de femton redan slagit ängen, behöver de tjugo inte göra 
någonting.431 

 
 
                                                 
430 Stor tack till universitetslektor vid BTH, Mats Walter. 
431 Tidskrift för skolmatematik,  årgång 2, okt. 1956, s.19. 
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3.3.13 Halfrid Stenmark 
Halfrid Stenmatk, som var adjunkt vid läroverket i Bromma skrev 
1956 en metodikbok för matematiklärare med rubriken 
Matematikundervisningen i realskolan och motsvarande 
skolformer.432 Metodikboken fick bra kritik i en utförlig recension av 
lektorn och metodikern Edvin Ferner i Tidskrift för skolmatematik.433 
Den ansågs lika viktig som Wigforss’ metodikbok. Ferner skriver: 
 

År 1924 utgavs Lektor Frits Wigforss’ ”Den grundläggande 
räkneundervisningen”, som behandlar räkneundervisningen i 
småskolans och folkskolans alla klasser. Ännu ett tredjdels sekel 
efter utgivandet av den första upplagan är denna bok den enda, 
som mer omfattande behandlar räkneundervisningen metodik på 
olika stadier. 
 
Något motsvarande metodik verk, som behandlar 
räkneundervisningen inom realskolans klasser, har hittills saknats. 
Därför är Adjunkt Stenmarks nu föreliggande handledning en 
pedagogisk insats av unik och synnerligen stort värde. 
Handledningen har sitt värde för lärare, som arbetar inom 
realskolan samt inom enhetsskolans olika linjer i området klass 5 
till klass 9.434 

 
För att betona betydelsen av Stenmarks metodikbok citerar Ferner i 
slutet av sin artikel rektor Baltzar Wahlströms recension i Tidning för 
Sveriges Läroverk nr 21: 
 

Boken är behövlig. Den bör finnas på varje matematiklärares bord 
─ inte stå bortglömd i ett referensbiblioteks hyllrader.435 

 
Stenmark är en ivrig förespråkare av dialogen mellan elev och lärare. 
Ett avsnitt med rubriken reguladetri omfattar sex sidor (s 53-58). I det 
finns inga regler utom för bolagsräkning. Stenmark skriver ingenting 
om proportionsläran. Däremot tar ekvationer, ekvationssystem och 
algebraiska uttryck stor plats i hans metodikbok (s.95-179). 
Författaren försöker introducera ekvationer som en bra lösningsmetod 

                                                 
432 Stenmark Halfrid, Matematik undervisningen i realskolan och motsvarande 
skolformer, 1956. 
433 Tidskrift för skolmatematik, Årgång 2, Nr 1, okt. 1956, s.27-31. 
434 Ibid, okt. 1956, Nr 1, s.27. 
435 Ibid,  Årgång 2, Nr 1, okt. 1956, s.31. 
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när det gäller rabatträkning. Reguladetri och bolagsräkningen 
överskuggas av algebraavsnittet som är på över 100 sidor. 
 
I Stenmarks bok är det tydligt att användningen av algebra börjar 
ersätta den resonerande matematiken. Resonemangen omvandlas till 
dialoger där problemen till slut formuleras algebraiskt. Ett 
reguladetriproblem kommer då att skrivas som en förstagradsekvation.  
 
Stenmark framför i förordet till sin metodikbok en del nya tankar som 
fortfarande idag har stor betydelse för läraryrket. Elevens lärande och 
tänkande har en central plats i hans pedagogik. Eleverna skall inte 
bara vara säkra i användningen av algoritmer utan de skall också 
behärska den matematiska terminologin. Metodikboken riktar sig till 
de nya lärarna. Stenmark menar att hans synpunkter när det gäller 
undervisning är subjektiva men att de baseras på hans egna 
erfarenheter som praktiserande och reflekterande lärare. Han skriver: 
  

Mina omdömen i föreliggande arbete rörande lämpligheten av den 
ena eller den andra metoden är naturligtvis uttryck för min 
personliga uppfattning; egentligen borde de överallt föregås av ett 
”Enligt min mening…” 
 … 
Som väl är, har det under senare år med skärpa betonats, att läraren 
måste ha stor frihet att välja sitt arbetssätt. Men målet måste alltid 
vara att bibringa eleverna en viss säkerhet att utföra enkla 
räkningar och att på svenska hjälpligt uttrycka sina tankar samt att 
göra dem bekanta med gängse matematiska uttryck och 
benämningar. Elevers brist på kännedom om dylik terminologi är 
ofta förvånande.436 
… 
Undervisningen kan bedrivas på många olika sätt. Det är ändå till 
slut lärarens personlighet, hans kunskaper på området, hans 
intresse för och glädje i arbetet, som avgör, vad det blir för 
slags undervisning.437 

 
Reguladetri hos Stenmark 
Efter en inledande dialog sammanfattar Stenmark att t.ex.   
 

Hör du Anders, vet du på ett ungefär, vad man får ge för kaffet nu 
för tiden? frågar vi en elev, och Anders svarar kanske: 12 kr. 

                                                 
436 Stenmark H.,  1956, s.3-4. 
437 Ibid, s.6. Fetstilen är av mig. 
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 … så småningom ordnar vi det hela så, att vi får uppgiften: 
kr

12
kg

 

skriven på tavlan och låter eleverna försöka tala om, vad de får ut 
av detta. 
 
Om vi, innan eleverna får komma till tals, skriver: 

kr 12 kr
12 .

kg 1 kg
=  

Blir det kanske lättare att få fram, vad vi vill. 
 
Om vi läser nämnaren först och täljaren dan, så får vi : 
1 kg kaffe kostar 12 kr och tvärtom 
för 12 kr får vi 1 kg kaffe.438 

 
Och direkt därefter används förlängning och förkortning av bråk för 
att närma sig till reguladetriregeln. Stenmark skriver: 
 

Men vi kan också förlänga vårt bråk och få t.ex.: 
12 kr 36 kr 1, 32 12 kr 15,84 kr

1 kg 3 kg 1, 32 kg 1, 32 kg
= = =

⋅ 439 

 
På frågan Om 3 kg kaffe kostar 36 kr, hur mycket kostar 7 kg? gör han 
följande uppställning 
 

36 kr
,       7 kg

3 kg
.440 

Han skriver att vi har tre uppgifter (information) givna och vi söker en 
fjärde. 

 
För att få reda på denna fjärde storhet, använde man förr ofta en 
mekanisk räkneregel, som går under namnet ”Regeln om de tre” 
eller regula de tri, d.v.s. den regel, som anger, hur man av de tre 
givna storheterna skall få reda på den fjärde.441  

 

                                                 
438 Ibid, s.53. 
439 Ibid, 1956, s.53. 
440 Ibid, s.54. 
441 Ibid, s.54. 
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Hans kritiska inställning till reguladetri lyser igenom då han 
avslutningsvis genomför ett resonemang som innebär att han går 
tillbaka till enheten. Stenmark skriver: 

 
3kg kaffe kostar 36 kr  När Gunnel skrivit första 
raden, får 
1 kg kaffe kostar 12 kr vi fråga, om hon förtår, vad 
vi 

 7 kg kaffe kostar 84 kr skall skriva i andra raden. 
Vi tror,  

        att hon är med, och så får vi 
andra raden. 
Det är möjligt, att Gunnel klarar tredje raden själv; annars får 
någon kamrat hjälpa henne.442 

 
Stenmark kunde egentligen ha tagit bort rubriken reguladetri eftersom 
han inte använder sig av metoden. Problemet löses inte om man 
använder sig av dialoger. De skapar inte ett logiskt resonemang och de 
kan kanske t.o.m. motverka det logiska tänkandet. Att ord för ord 
beskriva den mekaniska räkningen är det inte samma sak som att 
stegvis resonera sig fram till lösningen. 
 
Man kan ana att Stenmark liksom personer som Wigforss och en del 
av artikelförfattarna i Tidskriften för skolmatematik försöker reducera 
bort mekanisk räkning speciellt i reguladetri, ur skolmatematiken. 
 
Stenmark är medveten om elevernas svårigheter med förkortning och 
förlängning av bråk och skriver att: 
 

Som väl varje lärare med någon erfarenhet vet hör begreppen 
förkortning och förlängning till de svåra i räkningen. Det är därför 
skäl att lite då och då i realskolans alla klasser repeteras innebörd. 
För att inskärpa den viktiga regeln, att samma faktor måste finnas i 
både täljare och nämnare, om det skall vara möjligt att förkorta.443 

 
 

                                                 
442 Ibid, s.54. 
443 Ibid, s.38. 
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3.3.14 Tidskriften för skolmatematik (1955-1957)444 
För att ge en tydligare bild av reguladetrin i matematikundervisningen 
i 1950-talets Sverige behandlas några artiklar ur Tidskriften för 
skolmatematik från1955-1957. 
I årgång 2, dec. 1956, har Lektor Torbjörn Ljunggren en lång artikel 
(12 sidor) med rubriken En matematiker ser på låg- och 
mellanstadiets matematikundervisning. Han hänvisar bl.a. till en 
artikel i Dagens Nyheter från oktober 1947 där det föreslogs en 
reformering av matematikundervisningen. Man raljerade med några av 
de räkneregler som behandlades realskolan. Lektor Torbjörn 
Ljunggren menade att skämten ger anledning till eftertanke. 
Ljunggren tar upp reguladetri och skriver: 
 

Bland de benämnda talen finns det en grupp som man kan ha skäl 
att vara särskilt skeptisk mot. Det är den, som behandlas med 
reguladetri, ”enkla praktiska problem”, som de kallas. Många har 
riktat angrepp mot den metod, som har använts för att lösa dem; 
själklart ansluter jag mig till dem, som menar, att man måste 
resonera sig fram ”över enheten”. Man kan även hysa 
betänkligheter mot själva det kunskapsinnehåll, metoden 
förmedlar. De problem, det gäller, är ju sådana, där mellan två 
storheter x och y råder ett samband av endera av formen y kx=  

och 
k

y
x

= … Eleverna drillas ofta till en betydande skicklighet i 

att lösa dem. Men problemen är ibland varken enkla eller 
praktiska, och innehållet ligger klart utanför den unges 
erfarenhetsvärld. … Så kan det uppstå en oreflekterad tro på dessa 
funktionsformer som de enda tänkbara.445 

 
Ljunggrens kritik av reguladetri liknar Wigforss’ och han tar upp ett 
par exempel som den drillade elev inte kan klara av med denna metod. 
Exemplen har ingenting med proportionalitet att göra och hans syfte är 
att som Wigforss visa på den så kallade reguladetri-begränsningen. 

                                                 
444 Tidskriften för skolmatematik 1955-1957. Föregångare till tidskriften Nämnaren. 
Artikelförfattarna är bland annat Sem. Lärare G Malmer, lektor E. Ferner, fil.lic. I 
Werdelin, Docent E. Vanäs, fil.lic T. Künnaps, professor T. Husén, fil. Dr. H. 
Haage, överlärare S. Åberg, sem. Lärare S. Tibell, docent O. Magne, sem. Lärare E. 
Åhlin, lektor A. Larson, lektor T. Ljunggren, Civilekonom E. Larberg, lektor T. Hall 
m.fl. 
445 Ibid, årgång 2, Nr 2, dec. 1956, s.11-12. 
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Reguladetri bygger på proportionalitet något som man inte alltid kan 
förutsätta. 
 
Lektorn i metodik vid Lärarhögskolan i Stockholm, Charles Hultman, 
bidrar 1957  i tidskriften med en artikel med rubriken Något om 
mellanstadiets matematik. Huvuddelen av den ägnas åt huvudräkning 
och de fyra räknesätten. En halv sida ägnas åt reguladetri. Han skriver  
 

I de högre klasserna stöter barnen ideligen på problem, som 
enklast löses genom ett reguladetriförfarande.446 

 
Därefter ger han tre exempel, vilka alla löses genom att gå tillbaka till 
enheten. Här följer ett av hans exempel: 
 

3 kg. potatis kostar 1 kr. 32 öre. Hur mycket kostar 8,5 kg? 
3 kg. ................ 1 kr. 32 öre

1 . 32 öre
1 kg. ................. 

3
8, 5 1 . 32 öre

8, 5 kg. ................. 
3

kr

kr×
=

447 

Gemensamt för de metodikböcker som användes i mitten av 1950-
talet och artiklarna i Tidskriften för skolmatematik var att man i stället 
för räknesättet reguladetri använde sig av den metod där man går 
tillbaka till enheten. Överläraren Staffan Åberg skriver i sin artikel 
1956 under rubriken synpunkter på matematikundervisningen: 
 

En mycket stor del av de räkneproblem, som behandlas i folkskola 
och realskola, kan kallas kostnadsbräkningar. Det är väl den typ av 
problem, som ligger närmast barnens egna upplevelser, för alla har 
varit med och handlat i olika affärer. Vid behandlingen av dessa 
problem i skolan borde man kunna enas om viss nomenklatur. Här 
skall förslagsvis användas beteckningarna kostnad, mängd och pris 
i följande betydelse: 
K = kostnad = sammanlagda värdet av varor eller tjänster. 
M = mängd = sammanlagda mängden av varor av en sort. 
P = pris = kostnaden per enhet.’ 
Av dessa är ”P” intressantast. P är nämligen alltid en kvot- och 
bör tecknas som allmänt bråk. Detta bråk har i regel 

                                                 
446 Ibid, Nr 3, mars 1957, s.31. 
447 Ibid, Nr 3, mars 1957, s.31. 
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nämnaren 1 plus en sort, och ettan utsättes nästan aldrig. 
Ettans uteslutande är kanske den direkta orsaken till att man har 
räknesättet reguladetri. (Reguladetri uppfattas nämligen ofta som 
ett särskilt räknesätt). Det förefaller emellertid egendomligt, att 
man skall behöva använda ett räknesätt, om man skall räkna ut 
kostnaden för 4 kola, om priset är 5 öre per styck.448 

 
Civilekonomen Elisabeth Larberg från Karlstad gör en kritiskt 
reflektion449 över denna del av Åbergs artikel och skriver i nästa 
nummer av ovannämnda tidskriften 
 

Vid handelsgymnasier och handelsskolor tillämpas en räknemetod, 
som kallas för kedjeräkning och närmast skulle kunna beskrivas 
som en utvidgad reguladetri. Metoden syftar till snabbhet, 
korrekthet och effektivitet.450 

 
Hon bekräftar sin ide med några exempel.  
 
I Tidskriften för skolmatematik från 1955 finns det en osignerad artikel 
under rubriken Historiska Avd.451  Där kritiseras framställningen av 
reguladetri i alla läroböcker från 1600 talet till 1800-talet. Artikeln 
som har en journalistisk udd kritiserar reguladetrin som metod. 
Författarens referens är en bok som han själv eventuellt en gång läst, 
nämligen Den kunskapsrike Skolmästaren av Carl Rosander, upplaga 
1861.452 Författaren menar att man inte behöver några särskilda regler 
som reguladetri. Artikelförfattaren skriver: 
                                                 
448  Ibid, årgång 1, Nr 3, mars 1956, s.19. Fetstilen är min. 
449 Hon försöker försvara reguladetrin med kjedjeräkning genom att peka på behovet 
av en sådan räknemetod i handel och ekonomi studierna. 
450 Tidskriften för skolmatematik, årgång 1, Nr 4, maj 1956, s.24. 
451 Ibid, Nr 1, Septemer 1955, S.30-31. 
452 Artikelns författare nämner inte bokens författare. Efter min undersökning 
upptäckt jag att ”Den kunskapsrike Skolmästaren” är en populär vetenskaplig bok 
skriven av Carl Rosander. Om boken kan vi läsa på Lunds universitets bibliotek på 
nätet att ”Av tydlig folkbildande karaktär var Den kunskapsrike skolmästaren, eller 
hufvudgrunderna uti de för ett borgerligt samfundslif nödigaste vetenskaper, som 
utgavs i tolv häften 1857-64 av den autodidakte boktryckaren Carl Rosander. Han 
uppges själv ha satt texten, och det till största delen utan manuskript! Rosanders 
encyklopedi utsattes visserligen för besk kritik, men vann en vid läsekrets. 1882 gav 
Albert Bonniers ut en omarbetad tredje upplaga, som elva år senare trycktes av i 
Chicago för att delas ut som premium till alla helårsprenumeranter av Svenska 
amerikanaren. En fjärde upplaga utkom så sent som 1905 under titeln Kunskap för 
alla”  http://www.lub.lu.se/ub/utstallningar/encyklopedi/9.html.    
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Den enda regel, man behöver komma ihåg, är att man skall gå till 
enheten. Det är för övrigt inte ens ”regel”, bara det som det sunda 
förnuftet säger en. Ty hur skall jag kunna räkna ut, vad 3 äpplen 
kostar, om jag inte vet vad 1 äpple kostar?! Barnen resonerar sig 
således enkelt och naturligt fram till en lösning utan några som 
helst märkvärdiga uppställningar eller regler. 

 
Observera att boken Den kunskapsrike Skolmästaren inte är en 
lärobok i matematik utan en encyklopedia. Jag har ett exemplar av 
upplagan 1882 med 808 sidor. Aritmetikdelen är 39 sidor vars 4 sidor 
ägnas åt reguladetri. Reguladetrimetoden som presenteras här liknar 
nästan exakt Zweigbergks metod. De reguladetriuppgifter som 
artikelförfattaren tar upp i artikeln och kritiserar har ungefär samma 
uppställningar och algoritmer som man finner hos Aurelius och 
Agrelius. Där finns inga spår av vare sig Celsius, Beckmarck eller 
Björling. Ännu egendomligare är att det inte i artikeln hänvisas till 
framställningen i Zweigbergks lärobok som var så populär i slutet av 
1800-talet.453    
 
De flesta artiklar som på något sätt behandlar reguladetrin i Tidskriften 
för skolmatematik har alla en starkt kritisk inställning mot reguladetri 
och de förstärker den kritik av metoden som redovisats av Wigforss. 
 
 
3.3.15 Jämförande analys 
Som vi ser är uppställningen hos Zweigbergk liksom t.ex. hos, 
Björling, Beckmarck och Celsius tydligt kopplad till proportionalitet 
där relationen mellan två orsaker är densamma som mellan deras 
respektive verkan. Vidare kallas förhållandet mellan två tal för analogi 
                                                 
453 Följande citat från Rosanders bok får illustrera stilen i boken: ”Om blott för få 
årtionden sedan någon hade yttrat, att två personer skulle kunna stå vid hvar sin ända 
af ett vidsträckt konungarike och tala med hvarandra genom en tråd, skulle han 
utskrattats som fantast och, om han fortsatt sitt påstående, lupit fara att inspärras 
minst på ett dårhus; och likväl existerar redan nu ej allenast detta i alla civiliserade 
länder, utan kommunikation finnes till och med mellan Europa och Amerika, på ett 
afstånd af minst 430 svenska mil. Hvad kan numera anses omöjligt? eller hvar skall 
det menskliga snillets uppfinningsförmåga slutligen stanna? Ur "Den Kunskapsrike 
Skolmästaren" Carl Rosander, Stockholm i september 1864”,  
http://www.svensk.info/ialsinte.htm. 
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eller proportion.  För att bilda en sådan analogi måste storheterna ha 
samma enhet. Om förhållandet mellan a och b är lika som förhållandet 
mellan c och d, är de fyra talen proportionella. Detta är gemensamt för 
alla de författare som på något sätt behandlats i denna avhandling.   
 
Aurelius markerar att första och tredje (a och c) ska alltid vara av 
samma sort. Detta gäller även det andra och det fjärde (b och d). Om 
t.ex. den första storheten är sidentyg som har meter som enhet och den 
andra är svenska kronor måste den tredje och den fjärde ska vara 
sidentyg i meter respektive svenska kronor. Vi har här fyra 
proportionella tal. En av de fyra, vanligen den fjärde är alltid obekant. 
 
Hos t.ex. Rizanesander, Aurelius och Agrelius bygger reguladetri-
algoritmen på proportionaliteten mellan fyra tal, men proportionalitet 
syns inte så tydligt i deras uppställningar och uträkningar För både 
Aurelius och Agrelius liksom för många andra läroboksförfattare är 
det gyllene regeln som är huvudregeln vid lösning av 
reguladetriproblem De utnyttjar att om fyra tal är proportionella så är 
det fjärde lika med produkten av två av övriga dividerat med det 
första. Detta fungerar bra om det handlar om direkt proportionalitet. 
När det gäller om omvänd och sammansatt reguladetri får man 
emellertid svårigheter med denna metod. Vad kan t.ex. kvoten mellan 
antal meter av en sorts tyg och dess kostnad i kronor betyda? Sorten, 
som är antalet meter per krona, kan för många vara onaturlig och 
därmed svår att tillgodogöra sig. Det var kanske därför många 
författare som t.ex. Clavius, Biörk, Bure, Nyström och Wigforss 
valde att gå tillbaka till enheten medan Aurelius och Agrelius hade 
svårigheter att hantera omvänd reguladetri. 
 
Användningen av gyllene regeln är alltså problematisk vid omvänd 
reguladetri (proportionalitet). Aurelius löser problematiken genom att 
ge en algoritm för uträkningen. Uppställningen i omvänd reguladetri 
är densamma som den för direkt reguladetri, men det är inte 
algoritmen! Detta kan lätt åstadkomma förvirring. Förvirringen kan 
förvärras när Aurelius löser en sammansatt reguladetriuppgift som 
innehåller omvänd reguladetri. Det skapas en pedagogisk paradox. Å 
ena sidan är reguladetri en tillämpning av gyllene regeln och å andra 
sidan kan man inte använda sig av den.  
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Agrelius löser problemet med omvänd reguladetri genom välja 
spegelbilden på uppställningen av direkt reguladetri. På så sätt gäller 
fortfarande gyllene regeln. 
 
Vid sammansatt reguladetri är Agrelius och Aurelius uppställningar 
och uträkningar nästan identiska med den skillnaden att Agrelius har 
mer förklarande text. När det gäller sammansatt reguladetri som 
inkluderar en omvänd proportionalitet är det nästan ingen skillnad 
mellan Aurelius och Agrelius framställningar.  
 
Vid omvänd reguladetri förväntar sig Beckmarck liksom Celsius att 
nybörjare kan använda sitt sunda förnuft för att lösa problemen. Vid 
uppställningen av en uppgift skall de kunna välja rätt plats genom att 
jämföra talens storlek. Björling försöker lösa både direkt och indirekt 
reguladetri med en och samma princip. Han använder enbart termerna 
reguladetri och sammansatt reguladetri. I den första metoden ingår 
både direkt och indirekt reguladetri. 
 
Enligt min mening är Zweigbergks metod unik och man kan spåra den 
redan hos Celsius. Zweigbergk utvecklar en algoritm som reducerar 
bort både problematiken med sammansatt reguladetri och omvänd 
reguladetri. Många som Wigforss hävdade att det är bättre att gå 
tillbaka till enheten. Jo, detta är i själva verket en form av härledning 
av algoritmen. Zweigbergks metod bygger på det enkla argumentet att 
relationen mellan två likartade orsaker är lika med relationen mellan 
deras verkan. Om orsaker eller verkan eller bådadera består av flera 
faktorer eller bara en är i princip samma sak och det gäller även i 
omvänd reguladetri. När det gäller sammansatt reguladetri finns 
metoden i mycket outvecklad form hos Aurelius. 
 
Från början brottades man med både omvänd och sammansatt 
reguladetri till dess Zweigbergk löste problemet och kunde formulera 
en enda algoritm som täckte alla olika fall. Bidragen från Zweigbergks 
efterföljare innebar delvis en återvändo till 1600-talet och det var 
bland annat en viktig orsak som medförde att reguladetri försvann som 
ett räknesätt.   
 
Vi kan dela in läroböckerna med avseende på deras sätt att behandla 
reguladetri i tre grupper enligt nedanstående. Observera att vi gör 
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jämförelserna med facit i hand. Förmodligen har läroböckerna varit 
bra eftersom matematikforskningen i Sverige på mindre än 400 år gått 
från nästan ingenting till att under 1960 ha en ledande position i 
världen. Ett tecken på det är att professor Lars Hörmander 1962 fick 
den främsta utmärkelsen en matematiker kan få, nämligen 
Fieldsmedaljen.  
 
Grupp 1. Läroböcker som för det mesta använder algoritmer för att 
lösa problemen utan någon koppling till proportionsläran. Man har 
inga förklaringar om varför man kan använda reguladetri. Det krävs 
mera minne än förståelse. Här befinner sig t.ex. Rizanesander, 
Aurelius och Agrelius. 
 
Grupp 2. De författare som har gått från proportionsläran till 
reguladetri. Hit hör t.ex. Biörk, Celsius, Beckmarck, Björling, 
Zweigbergk och Wigforss.   
 
Grupp 3. I denna grupp placerar jag Nyström, Wigforss. Här tillhör 
även Stenmark och många av författarna till Tidskriften för 
skolmatematik (1955-1957). Nyström varken utnyttjade 
proportionsläran eller behandlade reguladetrin som författarna i den 
första gruppen. Hans sätt att behandla reguladetrin är unikt genom att 
han konsekvent går tillbaka till enheten. De aritmetiska uträkningarna 
bygger på logiska resonemang. Nyström har inga bekymmer vare sig 
sammansatta reguladetri eller omvänd reguladetri. Vi skulle kunna 
placera t.ex. även Biörk här. Wigforss kunde gärna placeras i en grupp 
för sig själv, ty han vill gärna använda sig av proportionalitet men i 
1925:s metodikbok försvagas reguladetrin, tills den 1952 helt och 
hållet tagits bort i Studieplan i matematik. Förmodligen medför denna 
process samt införandet av mängdläran, förstärkningen av algebran 
och införandet av miniräknare en försvagning av aritmetiken. 
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4 Kapitel 4 Tre bortglömda räkneregler som 

tillämpning av reguladetri 
4.1 Inledning 
Reguladetrin finns inte längre som ett särskilt avsnitt i dagens 
skolböcker. I äldre aritmetikläroböcker fanns fler regler som har 
försvunnit ur skolmatematikens aritmetikböcker. De mest kända är 
följande: 
 

1. Bolagsräkning (Regula Societatis) 
2. Regula falsi  
3. Alligationsräkning  
4. Intresseräkning 
5. Rabatträkning 
6. Växelräkning. 
7. Regula Cecis (Regula Virginum, Jungfruregeln) 
8. Läran om kvadrat– och kubikrötters utdragning 
9. Aritmetisk talserie 
10. Geometrisk talserie  

 
Den geometriska talserien ingår i dag på gymnasiets C-kurs men 
ägnas inte så stor uppmärksamhet. Den är ett viktigt inslag i 
högskolans matematikkurser. Tyvärr möter man sällan aritmetiska 
talserier454 i någon skolform.455 Redan Pythagoras studerade för mer 
än 2 500 år sedan aritmetiska talföljder och kunskapen om dem bör 
höra till den matematiska allmänbildningen. Båda dessa metoder 
behandlas i äldre läroböcker med retorisk matematik. 
 
Kvadratrotutdragning är ett bra historisk exempel på hur man med 
enkla teoretiska hjälpmedel skapar en algoritm för att bestämma 
närmevärden. Metoden synliggör relationen mellan kvadrering och 
rotutdragning. Huvudhjälpmedlet är en viktig algebraisk formel 
nämligen kvadreringsregeln.  
                                                 
454 Den aritmetiska talserien kan ha stort didaktiskt värde . Den är ett exempel på en 
matematisk modell som kan väcka matematikintresset och problemställningar den 
ger upphov till kan förstås av alla från elever i tidiga år till vuxna. 
455 Med skolform menar jag alla skolor från förskolan till Högskolan. Jag anser att 
högskoleutbildning idag ingår i allmänbildningen. samt att det från en 
lärarprofessionens perspektiv är av stor betydelse att ha samlingstermer som skola,  
lärare och undervisning som täcker hela utbildningssystemet.  
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Regula cecis används för att lösa det vi kallar diofantiska ekvationer.  
 
De sex första reglerna bygger liksom reguladetri på proportionalitet 
eller de är som Björling skriver en tillämpning av reguladetri. Vi 
kommer att behandla de tre första reglerna relativt utförligt. 
Intresseräkninin (ränteräkning), rabatträkning ingår i skolans 
procenträkning. Växelräkning är inte längre aktuell i vårt samhälle. 
 
Bolagsräkning finns kvar till namnet fram till början av 1900-talet 
medan regula falsi och regula cecis tidigare hade ersatts av algebraiska 
metoder. I läroböcker från 1800-talet t.ex. av Forsell, Björling och 
Zweigbergk behandlas varken regula falsi eller regula cecis.  
 
Anders Celsius, som verkade i mitten av 1700-talet, hävdade att 
reguladetri har stor betydelse både i vetenskapen och i det praktiska 
livet men att de andra reglerna bör ersättas med algebraiska metoder. 
 

Men hvad Regula Alligationis, Falsi, och flera dylika frågor, angå, 
så kunna de mycket lättare genom Algebra uplösas.456  

 
4.2 Regula societatis - bolagsräkning eller fördelningsräkning 
Bolagsräkning handlar bl.a. om hur man fördelar vinsten i relation till 
insatt kapital.  Wigforss väljer termen Fördelningsproblem457 och det 
antyder att lösningsmetoderna kan användas på mer generella 
problem. Metoden kan därför benämnas fördelningsräkning. Den 
handlar då om hur en given storhet fördelas om delarnas förhållande 
anges med heltal eller bråktal. Underavdelningar är då t.ex. 
bolagsräkning och fördelning av arv. Genom att använda ordet 
fördelningsräkning anknyter vi till den ursprungliga terminologin. 
Följande lista anger de termer som några läroboksförfattare har 
använt: 
 
Hans Larsson Rizanesander458: Regula Societatis 
Aurelius och  Biörk: Regula Societatis eller Sälskaps  
                                                 
456 Celsius A., 1754, s.174. 
457 Frits Wigforss, Den grundläggande matematikundervisningen, 1957, Nyutgåva 
2005, s.144. 
458 Dahlin, 1875, s.67.  
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Agrelius: Regula Societatis, Sälskaps Regeln, Delnings Räkning eller 
Regeln Skepspart 
Beckmarck: Bolags Räkning 
Björling: Bolags- eller Repartitionsräkning 
Zweigbergk och C.A. Nyström: Bolagsräkning 
Wigforss: Fördelningsproblem. 459 
 
Jag själv föredrar termen fördelningsräkning. 
 
Björling beskriver fem områden där bolagsräkning kommer i bruk, 
nämligen vid 460 
  

1. bolag då fördelningen av vinst/förlust sker. 
2. fördelningen av arv 
3. konkurser 
4. jordskifte och 
5. skattskrivning 

 
Efter beskrivningen av de fem tillämpningsområdena gör Björling en 
enkel definition av bolagsräkning . Han skriver: 
 

Bolagsräkning är således i allmänhet ett räknesätt, enligt hvilket 
ett gifvet tal kan delas i viss proportion.461 

 
När det gäller bolagsräkning skriver Hultman att beräkningen görs 
med hjälp av vanliga proportionalitetsresonemang. Han menar att 
summan av andelarna förhåller sig till den totala vinsten som varje 
persons andel till dennes del av vinsten. Därför kan man alltid lösa 
sådana uppgifter med hjälp av reguladetri. 
 

Hithörande problem uträknas enligt den vanliga regeln: summan af 
rationstalen förhåller sig till delningssumman som hvart rationstal 
till motsvarande andel af delningssumman.462  

 

                                                 
459 Wigforss Frits, Den grundläggande matematikundervisningen, 1957, Nyutgåva 
2005, s.144. 
460 Björling E. G., 1837, s.84. 
461 Björling E. G., 1837, s.84. 
462 Hultman, Tmf, årgång1, 1868,  s.59. 
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Därefter går han igenom följande exempel från Clavius lärobok:  
 

Ett kar har i sin botten tre rör. Då det största är öppet, utströmmar 
allt vattnet på två timmar; då det medlersta är öppet, utströmmar 
allt vattnet på 3 timmar; slutligen då det minsta är öppet, utflyter 
hela vattensamlingen på 6 timmar. På huru lång tid alltså skall hela 
vattenmassan utströmma, om alla tre rören samtidigt äro öppna, 
under antagande att genom hvardera röret vattnet ständigt från 
början till slut utflyter på samma sätt? 
Clavius uträknar detta genom att först bilda analogierna 

Timmar Kar. Timmar Kar.

2 3
3 1         6?     svar: 2
6 1

⎫⎫⎪ ⎪
⎬ ⎬
⎪ ⎪⎭ ⎭

 (a) 

Hvilka i ord tolkas sålunda: om ett kar kan tömmas genom det 
största röret på 2 timmar, huru många kunna tömmas på 6 timmar? 
o. s. v. 
Häraf bildas enligt regeln för bolagsräkning följande analogi: 
 

kar. Timmar kar. Timmar
6 6 1 Svar: 1;

 (b) 

eller, om 6 kar kunna tömmas på 6 timmar, huru många timmar 
erfordras för att tömma ett kar? Svar: 1 timme.463 

 
I (a) är tre olika reguladetriproblem uppställda i ett enda schema. Det 
ena av dem skulle kunna se ut på följande sätt: 2 :1 6 : x= ; 
härav 3.x =  Valet av talet 6 beror på att 6 är den minsta gemensamma 
multipeln till 2, 3 och 6.  I denna uträkning kommer man fram till, att 
den volym vatten, som rinner ut under de 6 timmarna då alla tre rören 
är öppna, motsvarar volymen av 6 kar. Därefter kan man i (b), med 
hjälp av reguladetri, räkna ut hur lång tid det tar för att tömma karet 
när alla tre rören är öppna. 
 
Aurelius 
Aurelius’ första lösta exempel på bolagsräkning är följande: 
  

Tree Köpswänner läggia Sälskap tilhoopa/ och en af them handlar 
och köpslgar. Then förste lägger uth 80 Dal. Then andre 40. Then 
tridie 20. Medh these Penningar hafwa the förkofrat och hwar 

                                                 
463 Hultman, Tmf, årgång1, 1868, s.60. 
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there sine Penningar igen/ Huru mycket tilkommer hwariom i 
sönderheet af thenna winsten? 

80. 40. Första.
140. 70. 40. 20. Andra.

20. 10. Tridie

464 

 
Som vi ser här, är Aurelius’ uppställning exakt samma som Clavius’. 
Därefter beskriver Aurelius hur man ställer upp problemet och hur 
man löser det. En uppgift hos Aurelius är speciellt intressant både ur 
historisk och ur språklig synvinkel samt också ur ett genusperspektiv. 
Jag döper uppgiften till arvsproblemet.  
 
Uppgiften handlar om hur en man, som tror att hans son är död i 
kriget, testamenterar arvet till sin fru och dotter. Sonen kommer 
emellertid tillbaka hem från kriget. Fadern är nu död och testamentet 
måste ändras på sådant sätt som om fadern hade vetat att hans son 
varit vid liv då testamentet skrevs.  
 

En gammal man ligger på sin Sotesäng/han hafwer tw Barn efter 
sigh/ een Dotter och en Son/ hwilken en tijdh lång hafwer hwarit i 
Krijg/ Nu wore tijender komne at han skulle wara fången uthaf 
Turcken: Therföre giorde thenna gamble Mannen ett sådant 
Testamente emellan Modhren och Dottren/ at modhren skulle 
hafwa 2

3  af alt thet han ägde/ och dottren 1
3 .  Men hwar så hände 

at Sonen som fången war/ igenkomme/ tå skulle han ärfwa 2
3   af 

alt thet godhe som hans fadher efterleeft hadhe. Nu drogh sigh så 
til/ at een lijten tijdh efter Fadhrens dödhelighe afgång kom Sonen 
heem igen/ som fången warit hadhe. Huru skal nu en rättwijs 
Domare thetta Arff laghligen emellan Modren/ Sonen och Dottren 
deela/ at then ene så wäl rätt kunde wederfaras som then andre: 
Sosom och at then gamble mansens Testamente och ytterste wilia 
kunne fulkomnat blifwa?465 

 
Efter uppgiften ger Aurelius ett juridiskt underlag för beräkningen. 
Modern får dubbelt så mycket som dottern och sonen dubbelt så 
mycket som modern. En son ärver alltså fyra gånger så mycket som en 
dotter! 
 
                                                 
464 Aurelius, 1614, s. LXXXI. 
465 Ibid, (uppgift V) s. LXXXIV. 
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Här af kann man wäl merckia/ såsom och alle Laghwijse om thetta 
testamentet döma och gilla/ at then gamble mansens sidste wilia 
hafwer warit/ at dottren skulle then minste deelen bekomma: Och 
Modhren twå reesor så mycket som Dottren. Item/ Sonen twå 
gångor så mycket som Modhren. Therföre så ofta Dottren får 1 
marck/ så får Modhren 2/ och Sonen 4. Nu hafwer heele 
Testamentet blefwet wärderat för 18088 marck. Huru mycket 
kommer på hwar Person?466 

 
Aurelius kan nu göra sin uppställning och ge en lösning. Han förklarar 
också hur man kan kontrollera om lösningen är korrekt.  
 

4. 10336. Sonen.
7.       18088.       2.       fac.  5168. Modren.

1. 2584. Dottren.

⎧ ⎧
⎪ ⎪
⎨ ⎨
⎪ ⎪⎩ ⎩

 

 
Här seer tu at Dottrens deel är minst. Och Modhrens dubbelt 
emoot dottren. Item/ Sonens deel dubbelt emoot Modrens. Hwar tu 
thetta icke troo will/ så addere thesse tree Summor tilsamman/ 
så får tu igen heele Testamentet/ Nemblig/ 18088.467 

  
Agrelius 
Agrelius’ lärobok i aritmetik behandlar regula societatis i kapitlen XI, 
XII och XIII. I kapitel XI definierar han regeln på nästan samma sätt 
som de författare vi hittills citerat. Han skriver 
 

Denna Regel lärer, huru de Personer, som en Summa Penningar, 
Gods, ware hwad slag det wara må, uti Maschappie eller 
Compagnie och Stallbroderskap inlagt hafwa, sin rätta Protion 
eller Quoto af Winsten njuta, och huru de pro rata, der Förlust 
finnes, mista skola.468 

 
Uppgifterna i kapitel XI är indelade i två avdelningar med rubrikerna 
I. Huru et simpelt och enfaldigt Stallbroderskap räknas skal, som på 
lika Tid både begynnes och ändas. och II. Huru Regula Societatis 
duplex, det är, Stallbroderskap, som på olika Tid uti Comp. Hålles, 
räknas skal. Han löser ca hälften av uppgifterna och beskriver hur 

                                                 
466 Ibid, s. LXXXIV-LXXXV. 
467 Ibid, s.LXXXV. 
468 Agrelius, 1754, s.379. 
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man ställer upp och löser problemen med hjälp av reguladetri. I 
kapitel XII och XIII behandlar Agrelius Skeppsparter och Delar 
respektive Delnings Räkning. Han använder här i själva verket samma 
metod som i bolagsräkning.  
 
I kapitel XI går Agrelius igenom två typer av Regula Societatis: 
simpel och duplex. I simpel regula societatis är tidsaxeln från början 
till slut densamma för alla bolagsmedlemmar, medan den i duplex kan 
variera. Jag ger nedan exempel på en uppgift av varje typ.  
 
En uppgift av typen simpel är följande: 
 

2. Item469. Tre göra et Compagnie, och dela Winsten efter som 
hwar sin Advenant uti Jnlagan giordt hafwer. A lägger 500 Dr. B 
600. C 900 Dr. Hwad bör hwardera per Quota af Winsten 500 Dr? 
Facit A 125 Dr. B 150. C 225 Dr.470 

Agrelius löser den på följande sätt: 471 

2000 Dr. Cap.─ 500 Dr. Winst ─

A 125500
600  F. B 150
900 225

            Proba  Dr.    500

C

⎧⎧
⎪ ⎪
⎨ ⎨
⎪ ⎪⎩ ⎩

. 

I Duplex väljer jag följande exempel: 
 

30. Item. Tre göra et Compagnie, A lägger in den första Januarii 
240 Dr. B den 1 Junii 280 Dr. C prima Septembris 160 Dr. När 
Året ändas, befinna de sig hafwa sunnit 137 Dr. Hwad bör 
hwardera? Facit A 72. B 49 C 16 Dr.  

1  Jan. 12  Mån. med  240. Facit  2880.
1  Junii 7  Mån. med  280. Facit  1960.
1  Sept. 4  Mån. med  160. Facit  640.

                                                             5480

 

 
Observera att Agrelius multiplicerar antal månader med 
tillhörande kapital; t.ex. 12 240 2880.⋅ =  

                                                 
469 NE: av lat. item 'likaså', 'på samma sätt'. 
470Agrelius, 1754, s.380.  
471 Ibid, s.380. 
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2880
5480  137 Dr.  Winst 1960

640 Dr.
− −

⎧
⎪
⎨
⎪⎩

472 

Dessa tal utgör nu utgångspunkt för tre reguladetriuppställningar som 
användes för att beräkna vinsterna. Om vi följer fortsättningen av 
Agrelius’ lösning får vi 72, 49 respektive 16 Dr. till A, B respektive C.  
 
Vi kan t.ex. göra följande uppställning och uträkning: 
 
5480 Dr. kapital 137 Dr. vinst 2880 Dr. kapital Hur mycket Dr. vinst?

 

Med modern terminologi kan vi då skriva 

5480:137=2880:x  
vilket ger 

137 28805480 137 2880 72 kr. vinst för personen A.
5480

x x ⋅
⋅ = ⋅ ⇔ = =  

Skeppspart och fördelningsräkning eller som Agrelius skriver Arf och 
annor473 Delnings Räkning är också bolagsräkning men med bestämda 
andelar.  
 

Skeps Part är intet annat, än et Compagnie och Stallbroderskap, 
som brukas til Sidss, derföre är här samma Operation, som i 
nästföregående Capitel Lärdt är.474 

 

Vi ger två exempel ur Arf och annor Delnings Räkning: 
 

1. Item. Tre Frackta et Skepp för 184 Dr. Deri wil A hafwa 1
2  part 

. B 2
3  delar, och C 3

4  delar. Nu frågas: hwad hwar betala bör? 
Facit A 48 Dr. B 64, och C 72 Dr. 

                                                 
472 Ibid, s.389-390. 
473 NEO: ann`orledes adv. Ordled: ann-or–led-es 3 annorlunda <åld.>. 
Hist.: före 1520; fornsv. annorledh(is), till annor, femininform, 'annan' och ledh 
'väg'; jfr annan, 2led 1. 
474 Agrelius, 1754, s.401. 
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1 6 482
223 184 Dr. 8 Facit 643
3 9 72 Dr.4

                                      23

−− −−−

−− −− −−

−− −−−

⎧
⎪⎪
⎨
⎪
⎪⎩

 

Sedan du med  Bråken, som tilförene sagt är, handlat hafwer; så 
stöt ej om Bråken, utan behålt dessa 3 hela tal, 6. 8. 9. hwilka 
addera, och productum fått främst, x.475 
 
1. Item. En Fader hafwer efter sig 9 Barn, 5 Söner och 4 Döttrar. 
Desse Syskon hafwa efter sin Fader i lösören bekommit 6000 Dr. 
dem de sig mellan sålunda, efter Fadrens yttersta wilja, dela skola. 
När en Son tager 6 Dr. då skal hwar Dottarne hafwa 5 Dr. Nu 
frågas: hwadd Sönerne och Döttrarne särskildt tilhopa bekomma? 
Facit Sönerne 3600 Dr. och Döttrarne 2400 Dr. …  
Multiplicera Personerna med sina Penningar. Såsom: 5 Söner med 
6, och 4 Döttrar med 5 Dr. Står sedan så: 

30
50 6000 Dr.

20
− − − −

⎧
⎨
⎩

476 

 
Enligt Agrelius kan vi göra följande sammanfattande schema över 
bolagsräkning: 
 

Mängder
:  :  i bråkform

Andelar
:  i bråkform eller heltal

Skeppsparter
Delnings Räkning

⎧
⎪

⎧⎨
⎨⎪
⎩⎩

Regula Societatis  

 
Vi avslutar avsnittet om Agrelius med att konstatera att han använder 
bokstäver som A, B, C o.s.v. istället för olika personnamn. Det gör 
också senare Zweigbergk och Wigforss. 
 

                                                 
475 Agrelius, 1754, s.401. I fraktur används x istället för etc.-tecken. Se 
www.fyrisfonts.com/artiklar/fraktur/default.asp. 
476 Agrelius, 1754, s.407-408. 
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Beckmarck  
År 1795 gav Beckmarck ut sin Aritmetik och i den beskriver han 
bolagsräkning. Man kan säga att hans framställning är en 
sammanfattning och modernisering av tidigare läroboksförfattares. Vi 
kan speciellt notera att Beckmark med hjälp av proportionsläran inför 
symboler efter en ordentlig retorisk genomgång. Han använder sig av 
följande typ av resonemang: 

Sätt x, y, z, v, … med summan s som vinster till respektive andelar A, 
B, C och D, … med summan S. Enligt proportionsläran kan vi skriva 

...S A B C D
s x y z v

= = = = =  

där varje enskild likhet bildar en reguladetri. Som vi ser bygger 
Beckmarcks metod på proportionsläran.  

 
Zweigbergk 
Zweigbergks retoriska beskrivning liknar Beckmarcks. Zweigbergk 
skriver:  
 

Bolags-Räkning lärer att skifta en gifven delningssumma uti lotter 
eller andelar, hvilkas inbördes förhållanden äro på förhand 
bestämda. Hvarje lotts storlek i jemförelse med de öfriga uttryckes 
här genom ett särskildt tal (rations-tal): Sedan samtliga andelarnes 
inbördes förhållanden blifvit bestämda genom motsvariga rations-
tal, verkställes uträkningen af hvarje särskild andels storlek såsom 
vanlig Regula de Tri, då frågan uppställes i en analogi enligt 
följande grundsats: Såsom summan af rations-talen förhåller sig 
till hvarje särskildt rations-tal, så bör hela delningssumman 
förhålla sig till den mot samma rations-tal svarande andelen. 477 

 
Följande exempel är hämtat ur Zweigbergks bok:  
 

Tre personer äga del i ett fartyg; A. 3
1 , B. 1

4  och C. 5
12 . Fartyget 

undergår en reparation, för hvilken kostnaden stiger till 720 R:dr 
16 sk; huru mycket bör hvar och en af delägarne tillskjuta? 
Anm. A. 3

1 , 1
4  och 5

12  utgöra här rations-talen. Vill man undvika 
bråkform, när rations-talen förekomma under sådan, bringas de 
alla till  lika nämnare, hvilka sedan utelemnas, emedan täljare, 

                                                 
477 Zweigbergk, 1856, s.145.  
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betraktade såsom hela tal, uttrycka förhållandet mellan de 
liknämniga bråken.478 

 
Uppgiften kväver en del baskunskaper i bråkräkning och dessutom 
måste man känna till den tidens penningenheter. Penningsystemet var 
inte då uppbyggt enligt decimalsystemet. (1 Riksdaler (R:dr) = 48 
skilling. 1 Skilling (sk.) = 12 runstycken (rst.) ). Om vi löser uppgiften 
enligt Zweigbergks metod kan den se ut på följande sätt: 

1 1 5 4 3 5
3 4 12 12 12 12

+ + = + + , 

och härav sluter vi att andelarna är 4, 3 och 5. Med hjälp av 
reguladetri får nu Zweigbergk 

12 720 R:dr 192 rst.
4 x

, 

Svaren är alltså att A skall betala 240 R:dr 5 sk. 4rst, B 180 R:dr 4sk. 
och C 300 R:dr 6sk. 8 rst. 
 
Nyström 
Nyström gör följande definition av bolagsräkning: 
 

Bolag kallas två eller flera personers förening till gemensamt 
bedrivande av någon rörelse. Varje bolagsman insätter för detta 
ändamål ett visst kapital, och hans andel i den gemensamma 
vinsten eller förlusten kommer att bero av detta insatta kapitals 
storlek.  
…  
Till bolagsräkning hänföras de uppgifter, i vilka det är fråga om att 
ur ett helt utbryta delar, vilkas storlek bestämmes av mot dem 
svarande s.k. ”rationstal” (delningsgrunds-tal) så, att varje del 
innehålles i det hela lika många gånger som det motsvarande 
rationstalet innehålles i summan av alla rationstalen.479  

 

Förklaringen är enkel och begriplig. Nyström ger också de juridiska 
förutsättningarna genom att direkt citera den Kungliga Förordningen 
och det gjorde även Aurelius i arvsproblemet som redovisades i början 
av detta kapitel. 
 

                                                 
478 Ibid,  s.145. 
479 Nyström C. A., Siffer-räknelära, 1908, s.229. 
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Bolagsmän svara alla för en och en för alla i den handel, som för 
bolagets slutes (handelsbalken, kap.15). Inom så kallade 
aktiebolag är delägare dock ej i vidsträcktare mån ansvarig för 
bolagets skulder än med det belopp, han i detsamma inbetalat för 
sina aktier (Kungl. förordningen den 6 oktober 1848).480  

  
Nyström ger följande omfattande exempel: 
 

A., B. och C. hava ingått bolag. A. tillskjuter 250 kr., B. 500 kr. 
och C. 650 kr. Vid årets slut har det gemensamma rörelsekapitalet 
förökat sig till 1600 kr.; hur stor blir vars och ens andel:  
a) om endast vinsten utdelas,  
b) om bolaget upplöses och hela slutkapitalet utdelas? 
Delningsgrunden utgöres av de insatser, var och en av 
bolagsmännen gjort; rationtalen äro följaktligen här 250kr., 500 kr. 
och 650 kr., vilkas summa utgör 1400 kr. Den del A får skall 
således innehållas i vinsten (200 rk.) eller i det samlade kapitalet 
(1600 kr.) lika många gånger som hans insats innehålles i summan 
av insatserna. På enhanda sätt bestämmes storleken av de delar, 
som tillkomma B. och C. 
 
Vid uträkningen kan man resonera sålunda: 
a) När man på 1400 kr. vinner så mycket (200 kr.), så inses 

lätteligen enligt det föregående, att vinsten på 1 kr. är 
200

2400
kr. 

och på 250 kr. 
200 250 5 kr. =35 72400

×
 kr.; på 500 kr. utgör den 

(dubbelt så mycket eller) 
200 500 3 kr. =71 72400

×
  kr.; pch på 650 kr. 

blir vinsten 
200 650 6 kr. =92 72400

×
 kr.481 

 
Två 1900-tals metodiker 
1. Wigforss 
Vi ger ett exempel från Wigforss som visar hur han löser ett problem i 
bolagsräkning på två olika sätt: 
   

                                                 
480 Ibid,  s.229. 
481 Ibid,  s.229. 
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A, B och C utför ett arbete gemensamt för 800 kr. A har 1,75 kr, B 
1,25 kr och C 1 kr i timlön. Hur mycket kommer på A.s lott? 
Sammanlagda timlönerna är 4 kr. På A:s lott skall alltså komma  

1,75 800 350 kr.4
⋅ =  

Problemet kan också räknas ut enligt följande regula de tri schema: 
800…………   ? Kr 
4    ………  1,75 kr 

Av 4 kr skall A ha 1,75 kr och av 1 kr alltså 1,75 kr
4  samt av 800 kr 

alltså 800 1,75 kr
4

⋅ .482 

 

I första lösnings metoden utgår Wigforss från att man tar reda 
på förhållandet mellan A:s timlön och alla timlönerna 
tillsammans dvs. 1,75 / 4  och detta tal beskriver A:s andel av 
800 kr, dvs.  

1,75800 350 kr.4
⋅ =  

Andra metoden är en uppställning i form av reguladetri. Han 
vill emellertid inte använda sig av det han kallar mekanisk 
räknande, d.v.s. av reguladetri-algoritmen. Han använder sig 
istället av den metod som innebär att man går tillbaka till 
enheten. Den andra metoden kommer då i princip att likna den 
första. 

 

2. Halfrid Stenmark 
Stenmark använder sig i sina lösningar av tabeller. I dessa samlas 
räkningarna en efter en eller rad efter rad. Stenmark påpekar 
emellertid att det inte är nödvändigt att använda sig av sådana tabeller. 
Det väsentliga är att varje uppställning tydligt klarlägger problemet 
och att man inte använder sig av en mekanisk procedur. Stenmark 
skriver: 
 

Slutligen är det väl endast att tillägga, att man inte nödvändigt 
måste lösa dessa uppgifter med tabellarisk uppställning. De kan 
naturligtvis lika gärna lösas med ett vanligt logiskt, rad för rad 

                                                 
482 Frits Wigforss, Den grundläggande matematikundervisningen, 1957, Nyutgåva 
2005, s.145. 
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utskrivet, resonemang, som i sak ändå inte innehåller annat än 
tabellerna ovan. Vad man bestämt måste avråda från, är varje slag 
av lösning, som inte ordentligt klarlägger problemet.483 

 
När tabellen är klar är lösningen principiellt densamma som i 
reguladetri. Vi ger ett exempel från Stenmarks lärobok484 som 
illustrerar hans lösningsmetod (uppställning och uträkning). 
 

A och B utför ett arbete. A arbetar därvid 28 timmar och B 22 
timmar. Hur mycket skall var och en ha, om betalningen är 100 kr 
och de ha samma timpenning? 
Här gäller det att finna nya överskrifter, t.ex.: 
 

   Utförtarbete                                  Avlöning
    

    i "timverkan"        i bråkdelar             i kr

28 28 100
          1) 28        4)   7) 56

50 50
22 22 100

     2) 22 5)     8) 44
50 50

 

A

B

A

⋅
=

⋅
=

och     3) 50                 1          6)               100   B

 

Räkningen utföres i den ordning siffrorna 1), 2) etc. anger.485 
 
 

I punkterna 7 och 8 känner vi igen reguladetri. Zweigbergk kunde 
lösa t.ex. punkt 7 med hjälp av reguladetri (proportionslära) på 
följande sätt: 
 

28 :50 :10x=  
vilket ger 

50 28 100
28 100 56.

50

x

x

⋅ = ⋅
⋅

= =
 

 

                                                 
483 Stenmark H., 1956, s.61-62. 
484 Vid räkning av övningsexempel använder Stenmark sig en hel del av ”Rendahl, 
C. – Wahlström, B.- Frank, K., Räknebok för realskolan”. delarna IA, IB; del II del 
III, vilka förkortas med R.W.F.: IA; IB; II; III. Se s. 24 och 325. i Stenmark 1956. 
485 Stenmark H., 1956, s.61-62. 
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Den bolagsräkning vi hittills beskrivit samlas hos Beckmarck under 
rubriken enkel bolagsräkning. Han tar upp även några exempel under 
rubriken (s.159-161) sammansatt bolags räkning. Även Zweigbergk 
definierar sammansatt bolagsräkning och skriver 
 

Bolags-Räkning kallas sammansatt, då flera tal äro gifna, som 
gemensamt bestämma hvarje lotts förhållande till de öfriga. Dessa 
tals produkt utgör då den ifrågavarande lottens rations-tal.486  

 

Agrelius har nästan samma indelning med rubrikerna simpel 
och duplex.487 Aurelius löser uppgifterna utan att använda 
någon speciell terminologi.488 

 
Egen erfarenhet av bolagsräkning 
Under min grundskoletid i Iran på 60-talet löste vi 
fördelningsräkningsproblem utan användning av reguladetri något 
som jag föredrar än idag. Resonemangen är naturliga och 
argumentationen enkel. Metoden, som helt enkelt bygger på 
proportionalitetsegenskapen vid fördelning av andelar, bör ge 
grundskoleelever värdefull övning. Vi kan lösa Wigforss exempel så 
här: Summan av andelarna är 1.75 +1.25 + 1 = 4 och alltså är värdet 
av varje andel 800/4 = 200. Vill vi nu veta hur mycket t.ex. A skall få, 
så beräknar vi produkten 200 1,75 350⋅ = kr. Denna lösningsmetod 
används ofta i vardagslivet. Resonemanget är enkelt och ger en god 
träning i matematiskt tänkande. 
 
4.2 Alligationsräkning 
I alligationsräkning ges en metod för att lösa en viss typ av problem 
där det i regel finns mer än en lösning. 
 

 Såsom vi redan under Ramus nämnt, äro hithörande problem hos 
de gamle af den obestämda natur, att många lösningar derå kunna 
erhållas.489 

Det kan vara intressant att studera termen alligation ur ett språkligt 
perspektiv. Enligt Wessén i Våra ord betyder alligation fastbindning. 
                                                 
486 Zweigbergk, 1856, s.145. 
487 I Cap. XI, Simpel s.379-386 och Duplex s.386-400 i Agrelius, 1975. 
488 Se t.ex. s. LXXXVII i Aurelius 1614. 
489  Hultman, Tmf, årgång1, 1868,  s.60. 
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Alligatio betyder fastbindning och alligáre, binda fast.490 
 
En mer utförlig beskrivning av termen hittar vi i Webster från 1913 
och en översättning av den engelska texten under Alligation är 
följande: 

Alligation = legering. alligera = att räkna ut priset eller halten av 
flera uppgivna summor i en blandning. 
 
1. Den handling där man knyter samman eller binder samman 
något baserat på ett band. Det kan också betyda själva händelsen 
när något binds samman. 
 
2. (Aritmetik). En regel som är relaterad till lösningen av frågor 
som handlar om att avgränsa eller blanda olika ingredienser 
(ingrediens kan betyda ”en del/beståndsdel”) med olika kvalitéer 
eller värden. 
 
Kommentar: Regeln har namngetts efter metoden/processen där 
man kopplar ihop termer genom speciella bindande tecken. 
Alligation kan vara på två olika sätt, medial 
(genomsnittlig/medelstor) eller alternerande (omväxlande). Medial 
är den metod när man kan finna priset eller kvalitén på en 
blandning av flera enkla ingredienser vars priser eller kvalitéer är 
kända. Alternerande är då man kan finna mängden på varje enskild 
ingrediens (ur blandningen av flera enkla ingredienser) vars pris 
eller kvalitet är känd, vilket krävs för att göra en blandning av ett 
givet pris eller kvalitet.   
 
Alltså: man kan tillämpa metoden alligation på två olika sätt 
1. tillämpa när en avgränsad/exakt blandning krävs: omväxlande 
2. tillämpa när priset eller kvalitén av blandningen ska fastställas: 
medial491 

 
Den metod som behandlades i de gamla läroböckerna under rubriken 
alligationsräkning kan hänföras till den första kategorin dvs. 
omväxlande eller alternerande. Man vill bestämma mängden av varje 
enskild ingrediens i en blandning om man både känner de olika 
ingridiensernas priser eller kvaliteter och det pris eller den kvalitet 
man vill att blandningen skall ha. Blandningens pris är ett viktat 
artimetiskt medelvärde av ingridiensernas priser.  
                                                 
490 Wessén Elis, Våra ord - deras uttal och ursprung, 1988. 
491 http://onlinedictionary.datasegment.com/word/alligation. under Alligation - 
Collaborative International Dictionary of English v.0.48.  
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I den andra alligationsmetoden, den mediala metoden, känner man de 
ingående ingridiensernas priser och vill bestämma blandningens. 
Zweigbergk skriver: 
 

Alligationsräkning eller blandningsräkning lärer att besvara sådana 
frågor, som kunna förekomma, då flera ämnen af olika halt eller 
värde hopblandas till en massa.492 

  
I problem som leder till alligationsräkning föredrar Zweigbergk 
algebran. 493 Björling anser att det bara är medelvärdesberäkning som 
skall tillhöra alligationsräkning. För att lösa andra blandningsproblem 
skall man använda algebra.494 
 
Hultman tar upp ett exempel på alligationsräkning, där Stjernhjelm 
använder sig av algebran. Hultman hämtar följande uppgift från 
Stjernhjelms lärobok:  
 

Ex. Jag hafver ett slag af silfvermynt, det jag intet känner, och vill 
gerna veta, hvad det håller i korn, sänker det derföre och finner, att 
16 lod drifva vattnet till 68 steg i röret, der dock det finaste silfver 
icke drifver vattnet högre än till 64 steg. Fyra lod ren kroppar 
deremot drifva vattnet till 74 steg (ty 64 är till 74 i det närmaste 
som 25 till 29).495 

 
Han skriver: 

 
Stjernhjelm uträknar detta exempel medelst den egendomliga 
alligationsräkningen … sålunda:496  

 
Derefter bildar han analogierna: 

                                                 
492 Zweigbergk, 1908, s. 208.  
493 Zweigbergk, 1856, s. 151. 
494 Björling E. G., 1837, s.89. 
495 Hultman F.W , Tmf, Årgång 3, 1870, s.84-85. 
496 Ibid,  s.85. 
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10 delar af blandningen gifva 16 lod, hvad gifva 6 delar silver? 
Svar: 9 lod 4

510  grän silfver. 
10 delar af blandningen gifva 16 lod, hvad gifva 4 deklar koppar ? 
Svar: 6 lod 17 5  grän koppar. 
… 
Om x =  antalet lod silfver i myntet på 16 lod, och således 
16 x− =  antalet lod kroppar i samma mynt, leder ofvanstående 
problem till eqvationen: 

( )64 74 16 16 68,x x+ − = ⋅  
Hvaraf 

74 68 6
16 16,

74 64 10
x

−
= ⋅ = ⋅

−
 

Hvilket är alldeles samma räknemetod, som den Stjernhj. 
begagnat. Stj. begagnar vid flere exempel äfven algebran i st. f. 
alligationsräkningen.497   

 
En mer konkret uppfattning av vilken typ av problem som behandlas i 
alligationsräkning ger följande exempel av Aurelius:  
 

V. Item/ En Apotekare sälier 1 Skålpund Pepar för 4 marck. 1 
Pund Neglikor för 3 marck. 1 Pund Caneel  för 6 marck. 1 Pund 
Safran för 10 marck. Item/ 1 Pund Ingefer för 8 marck. Huru 
mycket skal han tagha af hwart slagh/ så at ett Skålpund kan kosta 
7.  marck? 
Alligere först Peparen och Ingferen tilhopa. Sedan Neliker498 
och Safran. Til thet sidste/ efter allene Canele öfwerblifwer/så 
alligere honö medh Ingeferen/ så hafwer tu ett pund af thesse 
fem slagh tilhopa blandade för 7. mk. 

                                                 
497 Ibid,  s.85. 
498 I Aurelius första upplaga från 1624 finns två tryckfel. I stället för Neliker skrev 
man Canel och istället för 1/3 skrev man 3/13 för Canel. Kursivstilen är min.  
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Pepar.          4. 1.
Neliker.        3. 3.
          7

1.Canel.          6.
4.Safran.         10.
3. 1.Ingefer.          8.

              13.        1.          1.

   

1
1. Pepar

13
3

3. Neglik.
13
1

1. Canel.
13
4

4. Safran.
13
4

4. Ingefer
13

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

499 

 
Aurelius ger inga närmare förklaringar till sin metod. Samma uppgift 
finns i en artikel av Hultman om Clavius under rubriken 
Alligationsräkning. I Hultmans beskrivning av Clavius’ lösning finns 
nästan samma tabell som den vänstra delen i Aurelius framställning. 
Hultman förklarar lösningen på följande sätt: 
 

Man uppställer problemet på det sätt, som vidfogade schema visar. 
Alla ämnen, hvilkas pris äro mindre än medelpriset, sättas 
ofvanföre detta; de öfriga nedanföre. Derefter kombineras hvart 
ämne, som står ofvan medelpriset, med ett hvilket som helst af 
dem, som stå nedanföre. Man iakttage blott, att alla ämnen få vara 
med. I detta exempel kombineras  

peppar med ingefära, 
nelikor med saffran, 
kanel med ingefära. 

Man börjar sedan räkningen med den första kombinationen 
(peppar och ingefära), i det man tager skillnaden mellan 
medelpriset 7 och pepparens pris 4, samt ställer den funna 
skillnaden 3 midt för ingefäran. Vidare uppskrifer man skilnaden 1 
mellan ingefärans pris 8 och medelpriset 7 midt för pepparens. På 
samma sätt förfar man med den andra kombinationen (neglikor 
och saffran) samt med den tredje kombinationen (kanel och 
ingefära). Förhållandet mellan samman af de emot ett ämne 
stående skilnader och summan 13 af alla skilnaderna utvisar den 
mängd, som af i fråga varande ämne skall tagas, för att 1 skålpund 

af blandningen skall kosta 7 julier. Enligt detta skall här tagas 
1

13
 

                                                 
499 Aurelius 1614, s. XCII-XCIII. Lösningen är helt korrekt men det finns ett 
tryckfel i den upplaga som jag har. 
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pepar, 
3

13
 neglikor, 

1

13
 kanel, 

4

13
 saffran och 

4

13
 

[ ]skålpund 500ingefära.för att 1 skålpund af blandningen skall 
kosta 7 julier.501  

 

Ett försök till förklaring av lösningen är följande: Man vill 
åstadkomma en kryddblandning sådan att ett pund kostar 7 Mark. Man 
blandar peppar med ingefära i proportion ( ) ( )8 7 : 7 4 1: 3,− − =  

nejlikor och saffran i proportion ( ) ( )10 7 : 7 3 3: 4− − =  och slutligen 

kanel och ingefära i proportion ( ) ( )8 7 : 7 6 1:1.− − = Blandingen skall 
alltså bestå på av följande proportioner: peppar 1, ingefära 3 1 4,+ =  
nejlikor 3, saffran 4 och slutligen kanel 1. Summan av andelarna är 
13. Vi får en blandning med 1/13 peppar, 4/13 ingefära, 3/13 nejlikor, 
4/13 saffran  och slutligen 1/13 kanel. Blandningen 
balanseras/kalibreras hela tiden mot 7 vilket innebär att kostnaderna 
för de kryddor som kostar mindre än 7 skall vägas upp av dem som 
kostar mer. 
 

 
 
En alternativ förklaring ges nedan och och jag gör den i ett fall där 
antalet ingredienser är fem. 
 
Anta att priserna per viktenhet i storleksordning är a, b, c, d, och e. 
Den önskade blandningens pris skall vara k per viktenhet. Ett 
nödvändigt och tillräckligt villkor för att problemet skall kunna lösas 
är att 

.a k e< <  
och vi behandlar det fall då t.ex. c < k < d. 
 

                                                 
500 Alla har enheten skålpund. 
501 Hultman, Tmf, årgång1, 1868,  s.61 

3 4 5 6 7 8 9 10 
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Vi kombinera a och e, b och d samt c och d.   

               

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( )

       andelen av 
pris

         vaj sort
/
/
/

2 /
/

2 / 1

a e k e k S
b d k d k S
c d k d k S

d k b k c k b c S
e k a k a S

Summan S e d a b c S S

k

− −
− −
− −

− + − − −
− −

= + − − − =

 

 
Det viktade aritmetiska medelvärdet är k  
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

( )
( )

2
2

2
... .      V.S.B!

2

a e k b d k c d k d k b c e k a
e d a b c

k e d a b c
k

e d a b c

− + − + − + − − + −
=

+ − − −

+ − − −
= =

+ − − −

 

 
Den optimala lösningen bestäms av kontexten. 
 
Ett matematiskt problem som har olika korrekta lösningar är ur 
pedagogisk synvinkel utmanande. Uppgifter av denna typ kan 
användas vid samarbete mellan företagsekonomi och matematik. I 
många praktiska tillämpningar vill man t.ex. bilda en blandning av 
ingredienser med olika priser. Priset på blandningen är givet. Ofta 
uppfyller flera blandningar de givna villkoren och man vill då t.ex. 
bestämma den lösning som ger minst produktionskostnad. Denna typ 
av problem som är mycket vanlig kallas linjära optimeringsproblem 
och de kan idag lösas med effektiva algoritmer även om antalet 
ingredienser är mycket stort.  
  
 
4.3 Regula falsi 
I Nordisk familjebok ges bl.a. några klargörande synonymer till 
regula falsi. En sådan är regula falsi numeri, dvs. räknesätt med 
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felaktiga tal och en annan regula positionis som betyder räknesätt med 
antaganden. Regula falsi är ett räknesätt, där man först försöksvis 
antar ett eller två värden på ett sökt tal och sedan kan man med hjälp 
av reguladetri bestämma det rätta värdet. Vid regula falsi är 
förfaringssättet olika beroende på om man gör ett eller två 
antagande.502  
  
I sin redogörelse för Clavius arbete går Hultman igenom regula falsi 
och han urskiljer två olika typer: simplicis positionis och duplicis 
positionis.503. I båda fallen handlar det om att lösa ekvationer genom 
att gissa rötter och med hjälp av de fel man får bestämma den korrekta 
lösningen.  I simplicis positionis gör man en gissning eller ett 
antagande och i Duplicis positionis  gör man två. 
  
α ) Regula falsi med ett enda antagande504 
Med hjälp av denna metod löser man, enligt Hultman antingen 
ekvationen kax =  eller .ax bx k± = 505 Följande exempel härrör 
förmodligen från Clavius. Uppgiften påminner mycket om den första 
uppgiften på Regula falsi i Aurelius räknelära. Uppställning och 
lösning är likartade.506 
 

Tre personer bestämma sig för att gemensamt köpa ett hus för 
2700 gyllen. Den andre vill bidraga med dubbelt så mycket som 
den förste och den tredje med tre gånger så mycket som den andre. 
Huru mycket skall hvar och en betala?507                                               

  
Hultman ger följande lösning som använder sig av reguladetri: 
 

Låt på försök den förste bidraga med ett antal gyllen huru många 
som helst, antag 6. Den nedre skall lemna 12 och den tredje 36, 
altså alla tillsammans 54 i st.f. 2700, som det borde vara. Man 
bildar då analogien 

54 . 6      2700 ?       var : 300,S  
                                                 
502 http://runeberg.org/nfam/0430.html, s.848. Nordisk familjebok, bok 13, 1889, 
s.848. 
503 Hultman, Tmf, årgång 1, 1868,  s.64-65.  
504 Regula falsi med ett antagande kan ses som enpunktinterpolation av direkt 
proportionalitet. 
505 Hultman, Tmf, årgång 1, 1868,  s.64. 
506 Se Aurelius räknelära från 1614, s.CXXII. 
507 Hultman, Tmf, årgång 1, 1868,  s.64. 
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hvilket i ord uttolkas: då antagandet 6 gifver ett pris af 54 gyllen 
på huset, hvilket antagande bör man då göra, för att priset på huset 
må blifva 2700 gyllen?  
Svaret 300 antyder, att den förste skall betala 300, den andre 600 
och den tredje 1800 gyllen. 
Anm. Förfaringssättets rigtighet är sjelfklar, alldenstund i 
eqvationen ax k=  
k är proportionell emot x.508 

 
Hultman utgår alltså från ett antagande om vilka andelar som de olika 
personerna skall satsa. Detta antagande visar sig vara felaktigt men det 
ger information som kan användas för att bestämma den korrekta 
lösningen. Hultmans uppställning är lite speciell. Om man läser 
igenom texten ser man emellertid att hans resonemang leder till 
följande uppställning 
 

Antagande. Huspriset. Antagande. Huspriset. Svar.
6 54 ? 2700 300

 

eller 
6 :54 : 2700x= , 

härav  
 

300x = . 
 
Som jag minns från 60-talet i Iran då jag var högstadieelev löste vi 
sådana uppgifter med fördelningsräkning509. Lösningen av 
ovanstående uppgift kunde se ut på följande sätt: 
 
Antag att den första personen har 1 andel. Då har enligt texten den 
andra och den tredje personen 2 respektive 6 andelar. Det totala 
antalet andelar är då 1 + 2 + 6 = 9. Varje andel svarar alltså mot en 
investering på  

2700
9

= 300 gyllen  

och vi får följande resultat:  
första personens investering är  

                                                 
508 Hultman, Tmf, årgång 1, 1868,  s.64. 
509 Det är min egen översättning av den persiska/arabisk terminologin ” táqsim be 
nesbát”. 
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1 300 300⋅ =  gyllen, 
och den andras  

6003002 =⋅  gyllen  
och den tredjes  

6 300 1800⋅ = gyllen. 
 
Båda metoderna bygger på reguladetri.510 Fördelen med regula falsi är 
att vilket tal man från början än väljer så kommer man fram till rätt 
resultat. Här finns stora möjligheter att göra en naturlig övergång från 
retorisk matematik till symbolisk matematik. Istället för att arbeta med 
ett konkret värde, som senare måste justeras, t.ex. den första personens 
andel kan man beteckna med en bokstav t.ex. x. Ur texten får vi att de 
båda övriga personernas andelar är 2x respektive 6x och löser man 
problemet som en förstagradsekvation får vi följande 
  

9x = 2700, 
vilket ger 

x = 300. 
 
Den retoriska matematiken är kontextberoende och det innebär att de 
olika tankestegen har en konkret innebörd. Den algebraiska modellen 
med en ekvation kan lösas med hjälp av relativt mekaniska procedurer 
och är därför effektiv. Genom att använda de båda metoderna 
parallellt bör man kunna öka förståelsen för den symboliska algebran.   
 
β ) Regula falsi med två antaganden eller regeln om två falska 
positioner511 
Med denna metod kan man inte bara lösa problem som leder till 
ekvationer av typen ax = k utan också problem som leder till 
ekvationer av typen ax + b = k. För den algebraiskt skolade läsaren 
verkar de båda problemtyperna identiska men man måste ha i åtanke 
att problemen löstes utan ekvationer i vår mening. 
 

                                                 
510 Man kunde följa reguladetrin och skriva t.ex. 2700 : 9 :1 300,x x= ⇒ =  
2700 : 9 : 2 600y y= ⇒ =  eller 2700 : 9 : 6 1800.Z z= ⇒ =  

511 I kinesisk matematik kallade man regeln för ”för mycket men inte nog”. Se 
Thompson Jan, Matematiken i historien, Studentlitteratur, 1996, s.86. Regula falsi 
med två antagande kan ses i moderna termer som tvåpunkts linjära interpolation. 
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Vi studerar ett klassiskt exempel som bl.a. Hultman behandlar 
 

Alexander den store kom en gång i ett förtroligt samtal med 
filosofen Kallistenes att tala om sin ålder. Han yttrade dervid: ” jag 
är två år äldre än Efestion; Klytus är lika gammal som jag och 
Efestion tillsammans och dessutom fyra år. Summan af våra tre 
åldrar utgör 96 år eller lika många år som din far lär hafva lefvat.” 
Huru gamla voro alltså Alexander, Efestion och Klytus?512 

Hultman ger följande lösning: 
Antag på Alexanders ålder två godtyckliga tal 20 och 30. Med 
åldern 20 till utgångspunkt erhålles summan af de tre åldrarne att 
vara 20 (20 2) 20 (20 2) 4+ − + + − + =⎡ ⎤⎣ ⎦ 80 i st.f. 96. 
Skillnaden mellan 96 och 80 eller 16 antecknas. (Se 
[ ]följande vidfogade X-formiga figur).  

20 30

16 24(minus)
X  

Med åldern 30 till utgångspunkt erhålles summan af de tre åldrarne 
att vara 120 i st.  f.  96. Skillnaden mellan 96 och 120 eller minus 
24 antecknas. Skillnaden (40) mellan 16 och minus 24 tages till 
divisor; skillnaden ( )30 16 20 24⋅ − ⋅ − =⎡ ⎤⎣ ⎦

513(960) mellan 16 
gånger 30 och 20 gånger minus 24 tages till dividend. 

Qvoten
960

40
=

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

 24 utgör Alexanders ålder. 

Anm. 1. Förfaringssättets rigtighet är ej svårt att finna. Låt 
nemligen den första grads eqvation, som skall lösas vara 
ax + b = k . 
Gif åt x efter hvartannat de godtyckliga värdena m och n.  
Häraf uppstå skillnaderna 
k − am + b( ) och k − an + b( ). 

                                                 
512 Hultman, Tmf, årgång 1, 1868, s.65. Samma uppgift finns det hos Aurelius 1614, 
s.CXXXI- CXXXII. 
513 Enligt Hultmans citat kan jag dra slutsatsen att man hanterade negativa tal innan 
man infört dem på ett mer systematiskt sätt. I den gamla Kinesiska matematiken, i 
”Nio böcker om räknekonsten” bok 8 arbetar man med negativa tal för att lösa 
ekvationssystem med upp till sex obekanta och använde den metod som idag kallas 
Gauss’ elimination. Se s.188-194 i ”Matematikens historia” av Bo Göran Johansson, 
Studentlitteratur, 2004. 
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( ) ( )

m n

k am b k an bX− + − +
 

Sikllnaden a n − m( ) mellan dessa två nu funna uttryck skall tagas 

till divisor, och skillnaden k − b( ) n − m( ) mellan m k − an + b( )[ ] 

och n k − am + b( )[ ] till dividend. Qvoten 
k − b

a
 är det rätta värdet 

på x.514 
 
Problemet kan lösas både med regula falsi med ett antagande och med 
hjälp av ekvationer. Första alternativet (1. nedan) användes i äldre 
tider och i den metoden kan man utnyttja reguladetri. Den algebraiska 
metoden (2.) är emellertid att föredra. 

 

1. Regula falsi med ett antagande. Anta att Alexander är 20 år. Då är 
Efestion 18 år och Klyftus 20 18 4 42+ + = år. Tillsammans är de 80 
år. Nu använder vi reguladetri: 

20 :80 : 96x=  
och får  

20 96 24.
80

x ⋅
= =  

Alexander är alltså 24 år. 
 
2. Genom att införa en symbol x för t.ex. Alexanders ålder kan 
problemet översättas till en ekvation.  
Vi har alltså  

Alexanders ålder x=  år. 
Han är 2 år äldre än Efestion d.v.s Efestion är 2 år yngre än honom 
och alltså gäller att  

Efestions ålder ( )2−= x  år. 
Klyftus är lika gammal som Alexander och Efestion tillsammans och 
4 år till  
d.v.s. 

Klyftus’ ålder ( ) 42 +−+= xx ,  

                                                 
514 Hultman, Tmf, årgång1, 1868,  s.65. 
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som efter förenkling kan skrivas 

( )22 += x år. 
De alla tre tillsammans är 96 år gamla, dvs. 

( ) ( )

.24
964

96222

=
=

=++−+

x
x

xxx
 

 
Ett nytt exempel: 
Jag ger nu ett exempel som inte går att lösa med ett falskt antagande. 
 
Ett tal multipliceras med 2, ½ respektive ¼. Om vi summerar 
produkterna och därefter adderar 12 är summan 67. Vilket är talet? 
 
Antar vi t.ex att talet är 24 blir summan 78 som är 11 enheter för 
mycket. Väljer vi 4 blir resultatet 44 enheter för lite (inte nog). Nu 
använder vi den X-formiga modellen och får 

4 24

67 23 67 78X− −
,  

d.v.s.  
4 24

44 11X −
. 

Det sökta talet är alltså lika med  
( )

( )
24 44 4 11 1100 20.

44 11 55
⋅ − ⋅ −

= =
− −

 

 
Här har vi använt den metod som enligt Hultmans bevis fungerar. 
Frågan är hur man hanterade negativa talen på den tiden då man inte 
accepterade deras existens? Vi kommer att behandla denna fråga 
senare.  
 

Regula falsi med två antaganden är mekanisk och det är svårt att 
motivera den genom enkla resonemang som i fallet med regula falsi 
med ett antagande. Den var relativt vanlig i äldre läroböcker och det är 
lätt att förstå att man ville ha en mekanisk regel som var enkel att 
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använda för att lösa en viss typ av problem. Hultman ger ett bevis för 
att den alltid ger rätt resultat men det är svårt att genomskåda varför 
metoden fungerar. 

 
Genom att använda den symboliska algebran på denna typ av problem 
blir räkningarna enklare och förståelsen ökar. Regula falsi med två 
antaganden fungerar, men det för den oinvigde kan det verka som 
trolleri. Med hjälp av symbolisk algebra är det lätt att följa 
resonemangen som leder till ekvationen.  Lösningen kan sedan 
bestämmas relativt mekaniskt. Att regeln ändå användes får ses mot 
bakgrunden att den symboliska algebran började användas relativt sent 
av skolade matematiker. Det tog mycket lång tid innan den kom in i 
de elementära räknelärorna. 
 
Regula falsi finns i Aurelius’ och Agrelius’. Reglerna används däremot 
inte i Celsius, Beckmarcks, Forsells, Almqvists och Zweigbergs 
läroböcker. I dessa används ofta algebra om än osystematiskt. 
Zweigbergk och Celsius är de som är tydligast framhåller algebran som 
ett viktigt redskap.  
 
Hur hanterades förekomsten av negativa tal i regula falsi med två 
falska antaganden?  
Både Aurelius och Agrelius löser regula falsi uppgifterna med enbart 
positiva tal. Deras uträkningar är identiska men Agrelius använder en 
egen uppställning som varken liknar Hultmans eller Aurelius. 
Aurelius använder en X-formig figur. Den mindre av de båda gissade 
lösningarna placeras högst upp till vänster och den större längst upp 
till höger515. Om summan blir mindre än den verkliga summan skriver 
Aurelius ett ( )− tecken och om den blir större skriver han 

ett( )+ tecken. Han använder samtidigt termerna för litet (alt. defect; då 
b >0 enligt Hultmans uppställning) respektive för mycke (excess; då 
B<0 enligt Hultmans uppställning). Agrelius gör nästan på samma sätt 
som Aurelius men använder andra beteckningar. Han använder istället 
tecknen ( )÷  och ( )#  för att beteckna för litet respektive för mycket 

                                                 
515 Aurelius använder alltid positiva antaganden a och A och skriver även resutatet 
av operationer som positiva tal b och B, där A>a och B>b.  
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Båda skriver alltid det större talet först när de subtraherar. Deras 
uppställningar ser ut på följande sätt: 

 

Aurelius: 

för litet

för mycket

 

  

a A

b B
X
−

+
                     Agrelius:         #

a b

A B

Ab aB

÷
 

Som framgår av bl.a. Hultmans bevis är  

Ab aB
b B

−
−

. 

en lösning oberoende av tecknen på A och B. Vi åskådliggör Aurelius’ 
och Agrelius’ lösningsmetod med hjälp av följande kända exempel 
som vi tidigare behandlat med Hultmans metod: 

I. Anta först att båda antaganden ger för mycket d.v.s. båda summorna 
är större än 96. Om vi t.ex. utgår från att Alexanders ålder är 30 
respektive 40 år får vi summorna 120 respektive 160. Vi får då b = 
96 120 24− = −  respektive B = 96 160 64− = − .  
 
Vi jämför nu Hultmans framställning med Aurelius’ och Agrelius’. 
Hultman: 

Uppställning:  
30 40

24 64
X

− −

, 

Uträkning:   ( )
( )

24 40 30 64
... 24.

24 64
− ⋅ − ⋅ −

= =
− − −

 

Aurelius/Agrelius:516  

Aurelius uppställning och uträkning: 

                                                 
516 Se t.ex. Aurelius, 1614 s.CXXIX- CXXX och Agrelius, 1754, s.443-444. 
Agrelius förklaringar. 



 182 
 

Uppställning:   
30 40

24 64
X ,  

Uträkning:   30 64 24 40 ... 24.
64 24

⋅ − ⋅
= =

−
 

Agrelius’ uppställning och uträkning: 
10 Delaren.

30 24

40 64

960 1960
            960
               960
                 10 (24 Ī r.

#
#

÷  

 

II. Anta nu att båda antaganden ger för litet. Vi väljer Alexanders 
ålder till t.ex. 10  respektive 20 år. På liknande sätt som I får vi 
följande: 
 

Uppställning:   

10 20

56 24
X  ,  

Uträkning:   

20 56 10 16 ... 24.
56 16

⋅ − ⋅
= =

−
 

I detta fall liknar Hultmans lösning Aurelius/Agrelius eftersom både A 
och B blir positiva. 

 

III. Anta till slut att första antagandet ger för litet och andra för mycket 
vilket är fallet om vi utgår från att Alexander är 20  respektive 30 år. 
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Hultman: 
Uppställning:   

20 30

16 24
X

−

, 

Uträkning:   

( )
( )

30 16 20 24
... 24.

16 24
⋅ − ⋅ −

= =
− −

 

Aurelius/Agrelius: 

Uppställning: 

20 30

16 24
X , 

Uträkning:    

30 16 20 24 ... 24.
16 24

⋅ + ⋅
= =

+
 

Aurelius och Agrelius har olika uppställningar men deras uträkningar 
är identiska. I både (I) och (II) används subtraktion och det större talet 
skrivs först. I fall (III) används addition. 

 

Genom att räkna med negativa tal får Hultman en generell metod som 
gäller i alla de tre fallen. Aurelius och Agrelius måste modifiera 
metoden beroende på om båda antagandena ger för mycket eller om 
båda ger för litet eller om det ena ger för mycket och det andra för 
litet.  

 

Avslutningsvis kan vi peka på att en generaliserad regula falsi (eller 
sekantmetoden) används i numerisk analys (se bilaga 3). I elementär 
envariabelanalys använder vi oss ibland av gissningar som är felaktiga 
för att ringa in rötterna till en ekvation även om vi inte använder 
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någon form av regula falsi. Betrakta t.ex.ekvationen 3 4 0x x− − = . 
Den har en rot mellan 1 och 2 och det kan inses på följande sätt: 

Om vi sätter 

( ) 3 4.f x x x= − −  

så har vi  

( )1 1 1 4 4 0,f = − − = − <  

( )2 8 2 4 2 0,f = − − = >  

och eftersom f(x) är kontinuerlig så måste det finnas ett tal mellan 1 
och 2 där f(x) = 0.  
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5 Kapitel 5 Diskussion 
  
5.1 En analys av hur reguladetrin framställdes i svenska 

läroböcker från början av 1600-talet till början av 1900-talet 
I slutet av kapitel 3 delades de läromedel som behandlats in i tre olika 
grupper med avseende på framställningen av reguladetri. Vi återknyter 
i vår diskussion till denna indelning och påminner om att i 

• grupp 1 ingår de författare som starkt betonar algoritmer och 
mekanisk räkning 

• grupp 2 ingår de författare som bygger sin framställning av 
reguladetri på proportionsläran 

• grupp 3 ingår de författare som löser reguladetriproblem 
genom att gå tillbaka till enheten.  

 
Grupp 1.  
I denna grupp ingår de läroböcker som huvudsakligen använder 
algoritmer för att lösa reguladetriproblem. Framställningen saknar 
koppling till proportionsläran och där finns varken härledningar av 
eller förklaringar till de metoder som används. Det krävs mera minne 
än förståelse. Till denna grupp kan vi räkna t.ex. Rizanesanders, 
Aurelius’ och Agrelius’ läroböcker. Man skall hålla i minnet att 
Aurelius’ är den första lärobok i matematik som trycktes på svenska. 
Den första upplagan är från 1614 och den elfte från 1705. I stort sett 
innehåller boken en sammanfattning av olika regler och antalet 
övningsuppgifter är relativt få. Agrelius’ lärobok, som kom ut i tio 
upplagor mellan 1655 och 1798, är däremot mycket omfattande med 
många övningsuppgifter. Första upplagan trycktes samma år som 
Aurelius’ nionde upplaga.  Aurelius’ lärobok trycktes bara en gång till 
under 1600-talets slut (1671 upplaga 10) medan Agrelius’ lärobok 
gavs ut två gånger (1672, 1683 upplagan 2 respektive 3). Troligen 
började användningen av Aurelius’ lärobok att minska redan i slutet 
av 1600-talet eftersom den enda upplagan på 1700-talet är hans elfte 
och sista från 1705.  
 
Man bör vara mycket försiktigt när man analyserar gamla läroböcker. 
Det är viktigt att se dem i den kontext i vilken de utformades. Om man 
bara ser dem med nutidens ögon får man en snäv och felaktig bild. Det 
är viktigt att observera att fram till reformationstiden är spåren av 
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matematisk kunskap i Sverige få eller nästan inga alls.517 Den första 
svenske matematikprofessorn var Ericus Jacobi Skinnerus som 
tillträdde sin tjänst i Uppsala 1593. Man vet emellertid inte mycket om 
Skinnerus’ verksamhet.518 
 
När det gäller skolmatematiken fick man i slutet av 1500-talet 
möjligheter att undervisa matematik under förutsättning att 
undervisningen inte hade negativ påverkan på andra ämnen. Det var 
först i början av 1620–talet som en större omsorg började ägnas åt 
skolmatematiken. 
 
Reguladetri var under medeltiden en mycket kraftfull teknik. Det 
fanns ett stort behov för många av att känna till regeln och av att 
kunna tillämpa den.519 Ovannämnda författare skapade alltså i rätt tid 
de rätta läroböckerna och de användes också i två århundraden (1600 - 
och 1700- talet). 
 
Det finns inga principiella skillnader mellan Clavius, Olof Bures520,  
Rizanesander, Aurelius och Agrelius uppställningar av direkt 
reguladetri. Nedan visas en generell form av uppställningen. Bakom 
alla uppställningar ligger en relation som vi skulle kunna skriva 

: :a b c d= . Då skrev man istället bara ut a   b   c  och inget d . Vidare 
skulle den första och den tredje storheten vara av sinsemellan samma 
sort liksom andra och den sökta. Lösningen beräknades med hjälp av 
formeln /d b c a= ⋅ . Eftersom a och c är av samma sort och mäts med 
samma enhet tar de ut varandra. Resultatet är då av samma sort och 
mäts med samma enhet som b. Om man involverade proportionsläran 
i denna typ av uppställning kan det uppstå problem. Proportionalitet 
bygger ursprungligen på att relationen mellan två storheter av 
sinsemellan samma slag jämförs med relationen mellan två andra 
storheter av sinsemellan samma slag. De båda storheterna a och b 

                                                 
517 Dahlin, 1875, s.I i inledningen. 
518 Ibid, s.49–50. 
519  Swetz skriver: ”In this period of history, the solution of problems by means of 
direct or indirect proportion was considered a powerful mathematical technique. 
Swetz , 1989, s.231. 
520 Observera att Bure vid Sammansatt regula de tri, på samma sätt som Clavius 
löser problemen genom att stegvis lösa enkla reguladetriproblem. 
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måste då vara av samma sort. De olika uppställningarna varierar något 
men i princip ser de ut på följande sätt:  
 

uppställning av direkt reguladetri                  uträkningsalgoritm 
 

sort sort sort 
a b c

α β α
                        =  sort b c d

a
β⋅

.521 

 
När det gäller omvänd reguladetri har Aurelius och Agrelius olika 
uppställning men vid sammansatt reguladetri är de nästan identiska. 

 
Aurelius’ ställer upp direkt och omvänd reguladetri exakt på samma 
sätt, medan Agrelius är medveten om svårigheterna med omvänd 
reguladetri. Placeringen av talen i omvänd reguladetri blir då 
spegelbilden av den i direkt reguladetri. Uträkningen kommer då att 
göras på samma sätt som i direkt reguladetri. Uppställningen kommer 
att med moderna beteckningar se ut så här: 
 
                        uppställning av omvänd reguladetri 

sort sort sort 
c b a

α β α
 

 
Uträkningen görs nu på samma sätt som i direkt reguladetri: 
Produkten av talen på andra och tredje platserna skall divideras med 
första talet. Kvoten har sorten β . Uträkningsalgoritmen är 

=  sort b a d
c

β⋅
. 

Agrelius kommer alltså med ett enkelt argument fram till att problem 
både med direkt och omvänd reguladetri kan beräknas på samma sätt. 
Det är bara uppställningarna som är spegelbilder av varandra. 
 
När det gäller sammansatt reguladetri som inte innehåller omvänd 
reguladetri, påminner vi om ett exempel där både Aurelius och 
Agrelius har relativt identiska uppställningar och uträkningar. Vi 
börjar med Aurelius’ framställning: 

                                                 
521 Här kan vi även placera Biörk, ty hans uppställning och uträkning av direkt 
reguladetri är exakt densamma. 
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Item 4 Köpswänner läja kåst hoos een Borgare/ och förtära tillhopa 
alle 3 månader 19 Daler. Huru mycket gifwa 8 af them uthi 9 
månader? Fac. 114 Daler. 
 

Köps. 4. 19. 8.
Mån. 3. 9.

                            12                    19                    72     . . .

 522 

 
Med Agrelius’ skrivsätt får vi nästan samma uppställning: 
 

4 köps. 19 Dr. 8 köps.
3 mån. 9 mån.

12 72

− −
 

 
Både Aurelius och Agrelius använder nu samma algoritm för 
uträkningen, det multipiceras det sista talet (72) med de mellersta (19) 
och dividerar med det första (12) och får resultatet 114 (Daler). 
 
När det gäller sammansatt reguladetri som inkluderar en omvänd 
proportionalitet är det nästan ingen skillnad mellan Aurelius’ och 
Agrelius’ framställningar. Vi har alltså samma problematik med 
Agrelius’ uppställning och uträkning när det gäller denna typ av 
problem som vi såg hos Aurelius. Uppställningen är exakt som i 
ovannämnda uppgift medan uträkningen bygger på en korsvis 
multiplikation istället för som ovan en kolonnvis (vertikal) 
multiplikation. 
 
Grupp 2.  
Denna grupp består av de författare som har gått från proportionsläran 
till reguladetri. Hit hör t.ex. Biörk, Celsius, Beckmarck, Björling och 
Zweigbergk.  
 
Biörk startar två skilda och i viss avseende motsatta traditioner i 
reguladetri. Framställningen i hans lärobok från 1643 passade inte den 
tiden med dess behov av konkreta räkneregler. Han bevisar oftast 

                                                 
522 Aurelius, 1614, s.LXXVI – LXXVII. 
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reglerna med hjälp av tidigare uppställda definitioner, axiom och 
postulat. Förståelsen av reglerna kommer i centrum och inte 
skickligheten i att använda dem. I detta avseende tillhör Biörk grupp 
2. Men det är anmärkningsvärt att Biörk vid sammansatt reguladetri 
går tillbaka till enheten, något som långt senare inte var fallet vare sig 
i Sverige eller i utlandet. Med hjälp av proportionalitet går Biörk 
tillbaka till enheten och reducerar därigenom bort problematiken med 
omvänd reguladetri, någonting som varmt rekommenderas av 
Wigforss i början av 1900-talet. 
 
Den tradition som Biörk inleder genom att använda proportionalitet 
fortsätts av Celsius, Beckmarck och Forsell och senare av Björling 
och Zweigbergk. Hos Zweigbergk når den sin topp. Zweigbergks 
lärobok är utmärkt både ur ett matematisk och ur ett pedagogiskt 
perspektiv. Den har ett stort antal övningsuppgifter. Zweigbergk är 
den första och enda som har löst problematiken med omvänd och 
sammansatt reguladetri på ett tillfredsställande sätt. I hans 
framställning betonas både förståelsen och den mekaniska färdigheten. 
Detta måste enligt min mening vara en av anledningarna till att 
Zweigbergks lärobok kom att vara efterfrågad under en så lång tid och 
ges ut i ett så stort antal exemplar.  
 
Anders Celsius undervisade i Anders Gabriel Duhres523 skola och för 
denna skola skrev han sin lärobok Arithmetica eller räknekonst 
(1727), som sedan länge användes i matematikundervisningen vid 
landets gymnasier.524 Duhre var också pedagog och 
jordbruksreformator under den tidiga frihetstiden. Tredje och 
eventuellt sista upplagan utgavs samma år, 1754, som åttone upplagan 
av Agrelius’ Arithmetica. Nästa upplaga av Agrelius lärobok trycks 
1781. År 1795 trycktes första upplaga av Beckmarcks lärobok. Tre år 
senare trycktes sista och tionde upplagan av Agrelius’ lärobok medan 
Beckmarcks lärobok gavs ut ytterligare två gånger; upplaga 2 och 3 år 

                                                 
523Anders Gabrie1 Duhre (1680–1739), den första svenska moderna matematikern 
som höll utmärkta föreläsningar i matematik på svenska i Stockholm 1717–1723. 
Pedagog och jordbruksreformator under den tidiga frihetstiden. Se Rodhe Staffan, 
Matematikens utveckling i Sverige fram till 1731, Uppsala, 2002, s.50–54. Svenskt 
Biografiskt Lexikon (SBL), band 11, s.506.  
524 Svenskt biografiskt lexikon (SBL), s.266–267. 
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1803 respektive 1811. Andra och tredje upplagorna har tillägg och 
förbättringar av O. H. Forsell. Därefter fortsätter Forsell att ge ut en 
lärobok i aritmetik med enbart sitt namn som författare. Forsells 
lärobok Arithmetik för begynnare trycktes i tre upplagor. Tredje 
upplagan är från 1834. Forsell dog 1838. Första upplagan av 
Zweigbergks lärobok trycktes året efter. Forsell fortsatte den 
matematiska och pedagogiska tradition som startade med Biörk och 
som Celsius förde vidare. Forsell hade inflytande inom olika områden 
av samhället som skolan, kyrkan, och politiken. Den matematisk-
pedagogiskt traditionen når sin topp med Forsells insatser. Förståelse 
och självständighet sätts i centrum för elevens lärande. Ingen 
utantilläxa fick ges till elever om inte innehållet förklarats. Forsells 
lärobok trycktes i två upplagor i Finland525 1826 och 1828. Vi ser en 
tydlig kontinuitet från Celsius via Beckmarck och Forsell till 
Zweigbergk. Samhällets politiska omständigheter är helt nya. 
Demokratiseringen tar fart. Eleverna behöver inte kunna bara använda 
regler utan nu måste de förstå varför de fungerar. De måste lära sig 
vara självständiga medborgare som passar in i det nya samhället. 
 
Den gemensamma uppställningen av reguladetri hos denna grupp 
kompletteras hos Zweigbergk med hans orsak-verkan metoden.  
 
För författarna i grupp 2 är till skillnad från de i grupp 1 storheterna a 
och b i analogin : :a b c d=  sinsemellan av samma sort, liksom c och 
d. Relationen mellan två orsaker skall vara densamma som relationen 

                                                 
525 J.H. Eklöf gav ut Zweigbergks lärobok i 9 upplagor med samma namn med den 
skillnaden i att som författare anges Zweigbergk-Eklöf. Första upplaga utkom 1852 
och upplagor 2-7: 1856-1878. Emanuel Gabriel Björling gav ut också ett par 
upplagor med rubriken ”Förändringar och tillägg vid v. Zweigbergks lärobok i 
räknekonsten”. Första upplagan är från 1850. Böckerna finns på KB i Stockholm. 
Det är inte första gången som svenska matematikläroböcker trycktes i Finland. 
Hultman skriver att det är anmärkningsvärt att vetenskapliga verksamheten i 
aritmetik uppblomstrade samtidigt och efter Åbo universitets inrättande år 1640. 
Denna verksamhet grundades av den svenske professorn Kexlerus genom hans 
läroböcker 1658 och 1668 och fortsattes av tre övriga svenska professorerna 
Laurbecchius, Gezelius och Achrelius genom deras läroböcker av år 1673, 1677 
(1684) och 1689. Märkvärdigt är att se, hur dessa fyra framstående vetenskapsmäns 
läroböcker numera 200 år efteråt är i det närmaste försvunna. Endast av Kexlerus 
finns 2 exemplar av aritmetiken av år 1658 och 1 av 1668 års upplaga.525 Hultman 
F.W , Tmf, Årgång 5, 1874, s.241. 
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mellan deras verkan. Orsak eller verkan kan bestå av ett antal olika 
faktorer. Generellt kan uppställningen skrivas enligt följande: 
 

( ) ( ) ( ) ( )... : ... ... : ...1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3a a a a b b b b c c c c d d d dn n m m= . 

 
Både omvänd reguladetri och sammansatta reguladetri som innehåller 
omvänd proportionalitet har också denna uppställning. Omvänd 
reguladetri kan illustreras av hur förhållandet mellan sidorna i en 
rektangel ändras om arean hålls konstant. Uppställningen kan skrivas 
 

1 2 1 2: 1:1a a b b = . 
 
Exempel  på sammansatt reguladetri hos Zweigbergk är: 
 

Ex.1. Om 6 man på 8 dagar, när de arbeta 9 timmar om dagen, 
verkställa skörden på ett fält, som är 1440 alnar långt och 500 
alnar bredt; huru många man erfordras då, att på 12 dagar, då de 
arbeta 8 timmar om dagen, verkställa skörden på ett fält, som är 
3000 alnar långt och 480 alnar bredt?526 

 
Uppställning och lösningen är: 

  
6  man :   man 1440 aln. längd : 3000 aln. längd.
8  dag. 12  dag. 500 aln. bredd 480 aln. bredd.
9  tim. 8  tim.,

x =

 
    … 

Den tecknade uträkningen af detta ex. blir då 
6 8 9 3000 480

,
12 8 1440 500

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅
 

hvilken, efter förkortningen ger 
1 1 3 3 1

9 man.
1 1 1 1

x
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= =
⋅ ⋅ ⋅  

527 

 
Exempel på omvänd reguladetri hos Zweigbergk är: 
 

Om 6 alnar kläde af 8 qvarters bredd åtgå till en klädning, huru 
många alnar af 9 qv. Bredd erfordras då till en dylik? 

                                                 
526 Zweigbergk, 1856,  s.109-110. 
527 Ibid, s.110. 
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 Längd och bredd tillsammans bestämma tygets hela storlek, 
hvaraf klädningen kan tillverkas, och utmärka således 
tillsammantagne orsaken. Verkningarne af de särskilda 
orsakerna äro här lika, neml. en lika stor klädning, och 
betecknas derföre både lika, med 1.528 

 
Uppställning och lösningen är: 

6 längd : längd 1 : 1
8 bredd 9 bredd

x =
, 

d.v.s. 
6 8 : 9 1:1x⋅ ⋅ = , 

vilket ger 
1
35x = . 

En alternativ lösning är enligt Zweigbergk kedjeräkning som görs på 
följande sätt: 

6 8 9x⋅ = ⋅  
vilket ger 

1
35x = . 

 
Conrad Lönnqvist skriver i en recension från år 1916 efter en 
inledande kritik mot tididigare läroböcker speciellt Agrelius’ 
Arithmetica att  
 

Argumenteringen synes nästan kunna duga för våra dagars 
mekanister Emellertid fortfara läroböckerna i den gamla av 
Agrelius plöjda fåran – med en eller annan förbättring. … Regelns 
noggranna inlärande sättes tydligen i främsta rummet, och den 
inpräntas genom massor av exempel … En typ för dessa något 
modärnare läroböcker är Zweigbergks Lärobok i räknekonsten, 
1:sta uppl. 1839. Den används allmänt och ansågs länge 
oöverträfflig. Emot mitten av 1800-talet börja friskare vinder 
blåsa. En opposition mot det Zweibergkska systemet kommer till 
synes i flera räkneböcker, bland dem C.A. Nyström, Siffer-
Räknelära 1:sta uppl. 1853.529 

 

                                                 
528 Ibid, Uppgift 6, s.112. 
529 Sandström Anna och Hökerbrg Lars, Verdandi Tidskrift för Ungdomens målsmän 
och vänner, 34 årgång 1916, artikeln av Lönnqvist Conrad, Quatuor species. Gamla 
och nya metoder, s.97-98. 
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Enligt min mening är Lönnqvists påstående att Zweigbergks lärobok 
bara är en moderniserad version av Agrelius’ lärobok orimligt 
speciellt när han säger att lärandet av regler står i centrum. Conrad 
Lönnqvist erkänner att också 
 

Zweigbergks första upplaga har jag icke nu till hands. I upplagorna 
längre fram i tiden förekomma mer eller mindre omständliga 
förklaringar för olika fall.530 

 
Man kan notera att Zweigbergks upplaga 31 (1908) och Nyströms 
upplaga 20 (1906) har nästan samma antal sidor och liknande utseende 
och är tryckta av samma bokförlag; nämligen Beijers 
bokförlagsaktiebolag i Stockholm. Conrad Lönnqvists kommenterar 
Nyströms lärobok på följande sätt:  
 

Märkvärdigt är, att första upplagan av den redan nämnda Nyströms 
Siffer-Räknelära icke innehåller fullständigare förklaringar, än att 
multiplikation är att taga ett visst antal så många gånger, som 
multiplikatorn utvisar,  
…  
I elfte upplagan 1876 ha definitionerna fått en något 
allmängiltigare form.531  

 
Enligt min mening är Zweigbergks upplaga från 1856 mer före sin tid 
än Nyströms från 1876. 
 
Grupp 3.  
Gemensamt för författarna i denna grupp är att de använde sig av 
metoden att gå tillbaka till enheten. I denna grupp placerar jag 
Nyström, Wigforss, Stenmark och några av artikelförfattarna i 
Tidskriften för skolmatematik (1955-1957) men även t.ex. Biörk kan 
placeras där. Nyström utnyttjade inte proportionsläran och han 
behandlade inte heller reguladetrin som författarna i den första 
gruppen. Han går konsekvent tillbaka till enheten. De aritmetiska 
uträkningarna bygger på logiska resonemang. Nyström har inga 
bekymmer vare sig med sammansatt reguladetri eller omvänd 
reguladetri.  
 
                                                 
530 Ibid,  s.104. 
531 Ibid,  s.104. 
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Wigforss kunde gärna placeras i en grupp för sig själv, ty han vill 
gärna använda sig av proportionalitet, men i 1925:s metodikbok 
försvagas reguladetrin, tills den 1952 helt och hållet tagits bort i 
Studieplan i matematik. Förmodligen medför denna process samt 
införandet av mängdläran, förstärkningen av algebran och införandet 
av miniräknare en försvagning av aritmetiken.  
 
Första gången metoden ”att gå tillbaka till enheten” användes i en 
svensk lärobok är i Biörks räknelära från 1643. Att gå tillbaka till 
enheten är i själva verket en härledning av en algoritm med logiska 
resonemang. I varje steg används en mycket enkel algoritm. Det är 
enligt min mening tveksamt om resonemanget kan kallas för en 
metod. Den kan jämföras med att man istället för 
multiplikationsalgoritmen använder upprepad addition - en mödosam 
strategi. (Se t.ex. s.25 för Biörks uppställning och lösning). Generellt 
liknar uppställningarna i denna grupp av läroböcker de som fanns i 
1600-talets räkneläror. Det finns emellertid en viktig skillnad. 
Proportionaliteten skrivs liksom i läroböckerna i grupp 2 som 
analogier mellan storheter av samma slag. En uppställning av 
sammansatt reguladetri med sex storheter ser oftast ut så här: 

     1a    —    2a   —   c  

      1b    —    2b    —    ?   

 
Senare i metodikboken från 1954 rekommenderade Wigforss att den 
modifieras på följande sätt: 

1b    —    2b    —    ?   

1a    —    2a   —   c . 

 
Nedanstående exempel diskuterades i kapitel 3.  
 

Om 300 man kunna verkställa ett arbete på 56 dagar; hur många 
man erfordras för att på 12 dagar göra samma arbete.                

Sv. 
300 56

=1 400 man.
12

×
 

Obs. här leder man sig genom multiplikation till enheten och 
genom division till mångfalden.532 

                                                 
532 Nyström C. A., 1908, s.189. 
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Hos Nyström löses sammansatt reguladetri på samma sätt som enkel 
reguladetri. Han resonerar också i detta fall stegvis och ger sex lösta 
exempel bl.a. följande: 
 

Om 100 man under 1 år kosta i underhåll 5 715 kr.; vad kosta 372 
man under 9 månader? 

100 man — 12 månder — 5 715 kr. 
372  =    —   9      =      —     ?     = 

1:sta frågan: så mycket (5 715 kr.) kosta 100 man i underhåll; vad 
kostar 1 man i underhåll? 

Svar: 100 gånger mindre 5715  kr.
100

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

2:dra frågan: så mycket 5715  kr.
100

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 kostar 1 man i underhåll; vad 

kosta 372 man i undrhåll? 

Svar: 372 gånger mer 5715 372  kr.
100

⎛ ⎞⋅
⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

    

3:dje frågan: så mycket 5715 372  kr.
100

⎛ ⎞⋅
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 kosta dessa man i underhåll 

under 12 månader; vad kosta de under 1 månad? 

Svar: 12 ggr mindre 5715 372  kr.
100 12

⎛ ⎞⋅
⎜ ⎟

⋅⎝ ⎠
. 

4:de frågan: så mycket 5715 372  kr.
100 12

⎛ ⎞⋅
⎜ ⎟

⋅⎝ ⎠
 kosta de under 1 månad; vad 

kosta de under 9 månader? 

Svar: 9 ggr mer 5715 372 9 =15 944 kr. 85 öre
100 12

⎛ ⎞⋅ ⋅
⎜ ⎟

⋅⎝ ⎠
.533 

  
Denna mödosamma lösning skulle med de metoder som författarna i 
grupp 2 förordade kunna ersätta med följande:  

( ) ( ) ( ) ( )372 9 : 100 12 : 5715x⋅ ⋅ = , 
vilket ger  

372 9 5715 31 9 5715 15944 :85 kr.
100 12 100 1

x ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =

⋅ ⋅
 

 

                                                 
533 Ibid, s.203-204. Hos Nyström finns det uppgifter med fler än sex komponenter. 
T.ex. finns det på s. 206-207 en löst uppgift med 18 komponenter där den artonde är 
obekant. 
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Enligt min mening innebar bidragen från grupp 3 en historisk 
tillbakagång till de metoder som användes i 1600-talets läroböcker. 
Då som nu hade man problem med sammansatt och omvänd 
reguladetri. Skillnaden var att reguladetri i äldre tider var mycket 
användbar och att uppgifterna i de äldre läroböckerna var anpassade 
till den tidens samhälle och elevernas verklighet. Denna reaktionära 
tendens syns tydligt i den kritik som författarna i grupp 3 framför 
mot reguladetri och den kritiken drabbar Zweigbergk som t.ex. 
Conrad Lönnqvist. Deras bidrag påverkade enligt min mening 
skolmatematiken negativt och försvagade relationen mellan 
aritmetik och algebran.  
 
Jan Unenge kritiserar i en historisk tillbakablick på skolmatematiken 
reguladetri i samma anda som författarna i grupp 3. Den analys som 
jag har gjort av i synnerhet Zweigbergks framställning av reguladetri, 
visar att Unenges kritik liksom många av författarnas i grupp 3 inte är 
riktigt saklig. Han skriver: 
 

Räknandet gällde förvisso ganska voluminösa uppgifter. I Lärobok 
i Räknekonsten med talrika öfningsexempel, utgifven av Phil. 
Magister PA v Zweigbergk, avslutas exempelvis kapitlet 
”Multiplikation av hela tal” med följande tre uppgifter 
 

9375100246 39004

47328615 529396

73042 1259 806

×

×

× ×

 

 
Det handlar alltså om miljarder – i en tid då statsbudgeten kanske 
var på några miljoner. Tesen ”övning ger färdighet” gällde 
uppenbarligen. 
 
En student suckade för något år sedan vid anblicken av dessa 
uppgifter ”Sån tur att det finns miniräknare”. Studenten fick 
förstås uppgiften att räkna ut det med detta stundtals förträffliga 
hjälpmedel och redovisa svaret. Något sådant fick jag aldrig se – 
även våra moderna hjälpmedel har sina begränsningar.534 

 
Unenge skriver om reguladetri att 

                                                 
534 Unenge J., Skolmatematiken;  i går i dag och i morgon … med mina ögon sett, 
1999, s.29. 
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När det gällde ”sakuppgifter” dominerade Regula de tri, en 
räknemetod som levde kvar ända fram till grundskolans start. 
Många brukar beklaga att den av någon anledning försvann. 
Regula de tri bygger på att det finns ett samband mellan fyra 
storheter, a, b, c, d; sådant att / / .a b c d=  Om an känner tre av de 
fyra kan man beräkna den fjärde. Regula de tri kan sägas ersätta 
ekvationer. Kraven i konsten att räkna på detta sätt i nämnda 
lärobok var höga:535 
 
Om 8 man, på 10 dagar, gräfa en grop, 540 fot lång, 6 fot bred och 
4 fot djup, då de arbetar 9 timmar om dagen, och hvar och en 
hinner uppkasta 25 spadtag i minuten, på huru lång tid kunna då 10 
man gräfva en grop, 720 fot lång, 8 fot bred och 5 fot djup, då de 
dagligen arbeta 10 timmar, och hvar och en hinner uppkasta 20 
spadtag i minuten?536 

 
Två lärarstudenter (Bo-Lennart Backman & Johan Hedlund), vid 
Luleå universitet gjorde en empirisk studie 1997 av användningen 
av reguladetri i årskurs 6. Uppsatsens rubrik är En undersökning 
som visar hur ett äldre matematiskt tankesätt kan påverka barns 
problemlösningsförmåga. De skriver: 
 

Vårt syfte med undersökningen var att med hjälp av matematisk 
problemlösning, aktualisera regula de tri begreppet. Vi ville 
undersöka om metoden ökar elevernas förmåga till 
problemlösning, förståelse för begrepp och enhetsomvandlingar 
inom matematiken.  
…  
Undersökningen  genomfördes i en åk 6 i Luleå kommun.537 
Klassen bestod av 18 elever med jämn könsfördelning. Metoden 
som användes hade tre huvud moment, hemläxa-problemlösning, 
hemläxa-räkning och gruppdiskussioner i klassrummet. Resultaten 
visa att regula de tri metoden i denna undersökning fungerat 
mycket bra, eleverna fick hjälp av regula de tri att utvecklade sitt 

                                                 
535 Här förklaras ingenting. Tyvärr har sådan egendomlig kritik skadat 
skolmatematiken. Jan Unenge väljer en uppgift som innehållsmässigt tillhör 
gårdagens samhälle och idagen skolan är räknemetoden okänd. Självklart har han en 
poäng med sin kritik. Man kan emellertid framföra motargumentet att sådan 
komplicerad vardagsuppgift blir enkelt att ställa med reguladetri. 
Läroboksförfattaren bör leta efter vardagsproblem som kan lösas enkelt med 
reguladetri.  
536 Unenge J., 1999, s.30. 
537 Fetstilen är min. 
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matematiska problemlösande. Metoden hjälpte också till att fylla 
ut de matematiska kunskapsluckor som eleverna bevisligen 
hade.538 
… 
Vi anser att vi med hjälp av regula de tri har lyckats fylla ut en del 
kunskapsluckor som bevisligen fanns i klassen och detta på den 
relativt korta tid som fanns till förfogande. Resultatet av 
vårundersökning visar att regula de tri metoden har fungerat 
överförväntan. Klassläraren har efter vårt arbete uttryckt positiva 
åsikter och menar att eleverna utvecklats i sitt matematiska 
tänkande. Framför allt har eleverna blivit bättre på problemlösning 
i allmänhet och enhetsomvandling i synnerhet. 
 
Metoden och arbetssättet har framför allt engagerat klassen och 
föräldrarna. Det som redovisas i denna rapport har också väkt 
intresse bland övrig personal på skolan där praktiken 
genomfördes.539 

 
Författarnas slutsatser styrker mina egna erfarenheter som lärare. Det 
bör finnas underlag för att på allvar fundera över om inte 
proportionsläran och reguladetrin bör återinföras. Moderna problem 
som t.ex. ränteräkning och rabatträkning kan utgöra modeller för 
dessa metoder.  
 
5.2 Eventuella möjligheter till vidare forskning 
När arbetet var i slutskedet fick jag en känsla av att jag har gjort ett 
arkeologiskt fynd inte bara av bortglömda räknemetoder utan av ett 
bortglömt kulturarv i form av äldre läroböcker i matematik. 
Matematiklärobokens historia kan ge upphov till forskning med olika 
inriktningar.   
 
Ett område som intresserar mig mycket är att undersöka om 
reguladetri kan vara en port till algebran som för många elever är en 
nästan ointaglig borg. Reguladetrin är ett exempel på retorisk 
matematik och den har koppling till språk, matematisk argumentation 
och logik. Den kan därför bidra till att tidigt skapa en grund för den 

                                                 
538 Abstrakt i Backman B─L. & Hedlund J., Regula de tri: En undersökning som 
visar hur ett äldre matematiskt tankesätt kan påverka barns 
problemlösningsförmåga, Luleå Tekniska Universitet 1997. 
539 Ibid, s.26. 
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mer avancerade matematiken med dess kraftfulla abstrakta 
symbolspråk. 
  
Ett annat område som kan ge upphov till många projekt är analys av 
läroböcker i sina historiska kontexter. Att undersöka läroböcker ur ett 
historiskt perspektiv i ett ämne som matematik bör vara intressant ur 
många perspektiv. Det finns mycket att lära sig av historien. Från 
1600-talet fram till 1800-talet var många framstående vetenskapsmän 
intresserade av vad vi idag kallar matematikdidaktiska problem och de 
var också aktiva som lärare eller lärobokförfattare. Det är till stor del 
deras förtjänst att matematik utvecklades i Sverige i en positiv riktning 
och att svenska matematiker under en tid var världsledande inom vissa 
områden.  
 
5.3  Några subjektiva kommentarer  
I boken Capitalism & Arithmetic – The New Math of the 15th Century 
har författaren Frank J. Swetz ett utförligt och intressant avsnitt om 
reguladetri under rubriken The Rule of Three. Inledningsvis skriver 
han: 
 

Perhaps no other mathematical technique was so esteemed in the 
late Middle Ages and early Renaissance as the Rule of Three. … 
The problem was basic to all societies involved in trade and the 
exchange of commodities. Today such a problem would be 
considered trivial, but before the advent of mathematical or 
relational symbolism, when the dynamics of problems were 
presented rhetorically, the solving of such aproblem posed 
considerable conceptual difficulties.540  

 
Men trivial för vem? Självklart för matematiker och matematiklärare 
men knappast för elever vare sig unga eller gamla! När man inför den 
symboliska algebran, kan förvisso reguladetriproblem formuleras som 
en linjär ekvation av första graden som kan lösas med mycket enkla 
algebraiska metoder. Men för nybörjare erbjuder själva algebran med 
sitt symbolspråk ofta stora svårigheter och en förlust av den typ av 
begreppsförståelse, som den retoriska matematik t.ex. reguladetrin 
ger, kan innebära att svårigheterna att tillgodogöra sig det algebraiska 
språket ökar. Den symboliska algebran har ett janusansikte. Den är å 

                                                 
540 Swetz, 1989, s.224-225. Fetstilen är av mig. 
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ena sidan ett kraftfullt verktyg men om den introduceras innan den 
studerande är förtrogen med matematisk argumentation och kunnig i 
retorisk matematik får hon eller han svårigheter med att översätta 
problemen till symboliskt språk. Swetz återkommer senare i avsnittet 
till sitt resonemang från inledningen och säger   
 

In this period of history, the solution of problems by means af 
direct or indirect proportion was considered a powerful 
mathematical technique. Many problems that today would be 
solved by the methods of elementary algebra were manipulated 
and interpreted so that a technique employing proportions could be 
adopted to obtain a solution.541 

 
Införandet och användningen av algebra som ersättning för den 
resonerande matematiken har sina konsekvenser. I bästa fall 
omvandlas det matematiska resonemanget i en dialog till algebra 
vilket när det gäller reguladetri innebär en förstagradsekvation. Det är 
emellertid lätt att det matematiska resonemanget försvinner både om 
man utnyttjar de algoritmer som finns inom t.ex. reguladetri och om 
man använder sig av det kraftfulla abstrakta symbolspråket. Man 
hamnar i en pedagogisk paradox som Michael Uljens beskriver i en 
artikel.542 Vi har å ena sidan algebrans symbolspråk som är grunden 
för den formella matematiken och med vars hjälp vi på ett kompakt 
sätt kan uttrycka de flesta matematiska samband. Å andra sidan har vi 
den retoriska resonerande matematiken som ger upphov till en 
kraftfull kalkyl, algoritm eller regel - en vacker blomma i gränslandet 
till algebra. Men om man vill behålla den vackra blomman levande 
kan man inte ta bort rötter och stam. Då utrotar man hela trädet. 
 
Enligt min mening tillhör reguladetri inte enbart historien. De är 
precis som de fyra räknesätten aktuella också idag. Swetz skriver: 

  
The Rule of Three, as mathematical technique, is quite old and can 
be traced back to problems in the Ahmes papyrus (c. 1650 B.C.) 
… Although the concept of proportion built on Greek traditions 
found its way into theoretical texts of this time, the Rule of Three 
obtained its exposure in commercial works and appears to have 
been an eastern importation. 

                                                 
541 Ibid,  s.231. 
542 Uljens Michael, Om hur människan blir människa bland människor. Om 
pedagogik och intersubjektivitet. Utbildning och Demokrati, s.3-4. 
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The rule is found in the works of the Hindu mathematician 
Brahmagupta (628) under the name trairasica, the ”three rule,” 
and was cryptically explained as follow: 

 
In the Rule of Three, 
Argument, Fruit and 
Requisition are the names of 
the terms. The first and last 
terms must be similar. 
Requisition multiplied by 
Fruit and divided by 
Argument, is the Produce. 543   

 
Han fortsätter med bl.a. följande: 
 

The rule of three is the cheefest, the moste profitable, and the 
moste excellente rule of all the rules of Arithmeticke. For all other 
rules have need of it, and it passeth all other.544 
 
The rule was presented without a mathematical rationale, as 
commercial reckoning clerks were not intrested in theoretical 
justifications of their techniques but rather in the quickness 
and accuracy of the results obtained. It was merely a 
procedure to be memorized and used. Author of commercial 
arithmetic books took extensive care in estabilishing the 
manner in which the proportion was set up and solved.545 

 
Enligt min mening visar den tradition som startade med Biörk och 
fördes vidare av Celsius, till Beckmarck, Forsell och slutligen till 
Zweigbergk och Björling på motsatsen. Det fanns åtminstone i 
Sverige en skola där man skapade nya modeller och verktyg för 
matematikundervisningens så att mekanisk räkning kunde kombineras 
med förståelse. Med dagens terminologi var den verksamheten en 
form av matematikdidaktik. 
 

                                                 
543 Denna av mig kursiverat citat hänvisas av  Swetz s.225 till: H.T. Colebrooke, 
Algebra with Arithmetic an Mensuration from the Sanskrit of Brahmagupta and 
Bhascara (Calcutta, 1927), p. 283. 
544 Detta citat hänvisas av Swetz till: Humphrey Baker, The Well Spring of 
Science… (London, 1568). 
545 Swetz, s.226-227. Fetstilen är av mig. 
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Man kan ana att personer som Wigforss och Stenmark samt en del av 
artikelförfattarna i Tidskriften för skolmatematik försöker att i så stor 
utsträckning som möjligt reducera mekanisk räkning och då speciellt 
reguladetri i skolmatematiken. Man hade höga orealistiska ambitioner 
att eleverna själva ska skaffa sig kunskap och förståelse. Man 
förordade t.o.m. att eleverna själva ska skapa egna övningsuppgifter. 
Är det verkligen rätt att låta barn och ungdomar själva finna samband 
som det tagit mänskligheten lång tid att upptäcka? Är detta inte ett 
utbildningssjälvmord speciellt i ett samhälle där alla ska klara skolan? 
Många barn tillhör familjer utan utbildningstradition eller 
folkbildning. Skolan har på detta sätt varit en plåga för många barn 
och ungdomar under de senaste 50 åren. 
 
Matematikens fördel kan vara dess nackdel. Matematiklärandet som 
en process skapar ständigt pedagogiska paradoxer. Matematik är en 
speciell humanistisk vetenskap som generaliserar och skapar modeller. 
Genom att resonera sig fram kommer forskare eller studerande fram 
till lösningar och metoderna som sedan kan generaliseras till 
allmängiltiga regler. Poängen är dessa därefter kan användas för att 
lösa alla likartade problem mekaniskt. Jag menar att med ett 
resonerande tankesätt kan kraftfulla modeller skapas som mekaniserar 
räkningarna och som i sin tur kan skapa nya tankemönster som ger 
upphov till nya mekaniska procedurer. Det är viktigt att reflektera 
över denna paradoxala egenskap hos matematiken; samtidigt som nya 
metoder och begrepp utvecklas ur gamla så kan de gamla metoderna 
vara ett hinder för utvecklingen av de nya. På samma sätt förutsätter 
många gånger förståelsen av nya metoder att man arbetat med de 
gamla samtidigt som dessa i längden är ineffektiva. Denna speciella 
egenskap har under historiens gång skapat en dialektisk process inom 
matematiken. Aritmetikens och geometrins utveckling lade t.ex. 
grunden för algebran samtidigt som både geometri och aritmetik 
fungerade som bromsklossar för algebrans vidareutveckling. Negativa 
tal eller imaginära tal kunde inte accepteras till fullo för 200 år sedan, 
ty de hade varken en aritmetisk eller geometrisk betydelse. 
 
En matematisk formel är en form av matematisk modell. En 
matematisk modell har enligt min mening mycket starkt koppling till 
dess användning inom matematiken, inom andra vetenskapsområden 
eller inom praktisk verksamhet.  
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I dagens samhälle poängteras ofta i diskussionerna kring det minskade 
intresset för matematik och naturvetenskap vikten av att förstå 
matematik. Man kritiserar ofta elever, lärare eller skolan för att i allt 
för hög grad betona mekanisk räkning. Oavsett hur berättigad kritiken 
är verkar man ha glömt syftet med formler och algoritmer. 
Matematiska modeller har ett janusansikte. Ena sidan är de generella 
formlernas effektivitet i teori och praktik. Inte minst i praktiska 
sammanhang är det viktigt att kunna räkna snabbt och effektivt. I vårt 
samhälle har denna sida av ämnet prioriterats medan man försummat 
matematikens andra ansikte, dvs. kunskapandet, förståelsen, 
resonemangen och den sköna upplevelsen.  
 
De som satsar enbart på förståelse kan inte räkna med lika stora 
materiella vinster som de som endast använder matematiken som 
verktyg och utnyttjar matematiskt modellbyggande för att i någon 
mening generera vinster. Ingenjörvetenskap får ständigt ekonomiskt 
stöd av maktinnehavare. Forskningsprojekt i så kallad ren matematik 
har alltid haft svårt med finansiering i jämförelse med den mer 
tillämpade matematiken. Det är naturligt att de som försöker skapa 
bättre ekonomiska och politiska villkor använder medlen till att stödja 
projekt som de upplever ger resultat men det är lätt att glömma att 
satsning på mer grundläggande forskning kan ge stor utdelning i ett 
längre perspektiv. Det kan verka paradoxalt att man i den 
grundläggande matematikundervisningen starkt betonar förståelsen 
medan man i forskningen prioriterar matematikens tillämpningar. 
 
Fram till 1700-talet kan man hävda att de flesta matematikläroböcker 
speglade samhällets behov. Mer praktiskt inriktade böcker som 
Agrelius’ användes under en längre tid än t.ex. böcker av den typ som 
Biörk skrev.  
 
Swetz skriver: 
 

 In the early arithmetics, the amount of space devoted to 
applications depended on both the nature of the work and the 
period in which it was published.546 

 
                                                 
546 Ibid, s.223. 
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Proportionsläran är exempel på ett område där tre viktiga delar av 
matematiken kan integreras; nämligen aritmetik, geometri och 
algebra. En sådan integration ger den studerande en fördjupad 
förståelse. Den femte boken i Elementa behandlar proportionsläran ur 
ett aritmetiskt perspektiv. Bok 6 som handlar om geometriska figurers 
likformighet bygger på definitionerna och satserna i bok 5. 
Reguladetriproblem kan lösas med hjälp av ett par aritmetiska 
operationer eller med hjälp av ekvationslösning. Proportionsläran 
möter vi i skolmatematiken t.ex. i funktionsläran genom de 
algebraiska sambanden ,y kx=  eller / ;y x k=  där k är en 
proportionalitetskonstant. De motsvarar direkt proportionalitet 
(direkt/enkel reguladetri) respektive omvänd proportionalitet (omvänd 
reguladetri).  
 
När elever i grundskolan blivit förtrogna med proportionsläran och 
kan lösa reguladetriproblem med hjälp av algoritmer kan man enligt 
min mening införa funktionsbegreppet som har en central roll i den 
moderna matematiken. Eleverna är då vid gymnasiestarten redan 
förtrogna med detta viktiga begrepp. Genom en sådan uppläggning av 
undervisningen får man en tydlig kontinuitet i elevernas matematiska 
kunskapsuppbyggnad. Den blir en spännande upptäcktsresa från enkla 
praktiska problem via proportionsläran till ett mycket abstrakt och 
centralt begrepp, funktionsbegreppet. 
 
Enligt min mening bör man skriva proportionaliteter på ungefär 
samma sätt som man gjorde i äldre läroböcker. Förhållandet mellan 
två tal skrivs fortfarande i ritningar på formen a:b. Tidigare skrevs en 
direkt proportionalitet (direkt reguladetri) på följande sätt 

dcba :::: . 
 

Om vi vill anpassa oss till dagens skrivsätt och samtidigt önskar att 
anknyta till den ursprungliga lösningsmetoden som säger att 
produkten av mellersta termerna är lika med produkten av yttersta 
termer kan vi skriva 

dcba :: = , 
eller  

/ / ;a b c d=  
Däremot bör vi inte skriva 
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.a c
b d

=    

eftersom vi här inte kan se vilka termer som är de mellersta och vilka 
som är de yttersta.547  Alla dessa skrivsätt utom det sista kan användas 
för att tolka följande påstående i Euklides Elementa:  
 

Då fyra tal äro proportionella, så är produkten af de yttersta lika 
stor med produkten af de medlersta”; och ”om fyra tal äro så 
beskaffade, att produkten af de medlersta är lika stor med 
produkten af de yttersta, så äro talen proportionella.548 

 
Satsen kan i algebraiskt språk skrivas 

: : .a b c d a d b c= ⇔ ⋅ = ⋅  
 
Ett problem som kan formuleras med hjälp av proportionalitet kan 
alltså lösas med det kraftfulla hjälpmedel som vi kallar mekanisk 
räkning. Men det är viktigt att först göra en analys och övertyga sig 
om att förutsättningarna är sådana att proportionsläran verkligen kan 
tillämpas. 
  
Reguladetri var en mycket kraftfull räkningsmetod i skolmatematikens 
begynnelse åtminstone till första hälften av 1900-talet. Räknemetoden 
använder sig av de fyra räknesätten (speciellt multiplikation och 
division) och ibland underlättade primtalsfaktorisering räknandet. Vad 
behövs i dagens skolmatematik? Är det nya metoder eller ett 
metakognitiv och reflekterande lärande? Kan reguladetrin vara en port 
till den effektiva algebran som jag inledningsvis antydde? Kan studiet 
av äldre tiders matematiska problem ge nya infallsvinklar till 
matematikundervisning? 
 
Låt mig avsluta med ett cirka 400-årigt exempel av Petrus Nicolai 
Ubland. Det innehåller bråkräkning, språkträning och litet poesi. 
 

Regula de tri─gåtan. 
Sex köpmän beslöto att segla till Indien efter dyre klenoder. 
Emedan de alle lade lottelag tillhopa, så förärade de ock till en 

                                                 
547 Alternativet för sista formen kan vara kryssmetoden. Krysset uppkommer via 
sträckor som kopplar a och c till respektive d och b.  
548 Hultman, Tmf, årgång1, s.8.   
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kyrkas uppbyggelse en skön summa penningar, i hopp att 
derigenom bekomma desto större lycka på sin tillämnade resa. De 
tingade ock en byggmästare, som tog samma penningar till sig och 
bygde kyrkan. Men när han förfärdigat arbetet, fann han, att hon 
kostade 735 daler mera än han uppburit, hvarföre han gaf dessa af 
sin egen kassa. Sedan skref han på kyrkogafveln i rim, hvad hvar 
och en gifvit hade sålunda: 

 
En halfpart till denne kyrkas värd 
Gaf den förste utan flärd, 
Andre en sjettedel deraf, 
Tredje tolftedel utgaf, 
Fjerde en adertorndedel, 
Femte 36:tedel dertill, 
Den siste ock efter sin råd 
Fyrtioåttondedel derpå. 
De sju hundra trettio och fem 
Daler, som än stodo igen, 
Skänkte byggmästaren af sitt. 
Bekostningen min vän säg fritt.549 

 
Lösning: Först måste man tolka orden till siffror. De olika andelarna 
är 

1 1 1 1 1 1, , , ,  och .2 6 12 18 36 48  

 
Därefter skall man addera alla dessa tal och summan är 123 144  eller 
efter förkortning 41/ 48 . Subtraktion från 1 ger 7 48 . Proportionalitet 
ger nu 

7 : 735 48: 1:105 48: 105 48 5040.x x x= ⇔ = ⇒ = ⋅ =  
 
Alltså betalade de sex personerna i tur och ordning 2520, 840, 420, 
280, 140 och 105 penningar.  

                                                 
549 Hultman F. W., Tmf, Årgång 2, 1869, s.111. Problemet är givet av Petrus Nicolai 
(Ubland född ca. 1580). 
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