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Sammanfattning 
I studien jämförs matematikläroböcker från Sverige och Iran inom området algebra. De uppgifterna som 
studeras är lösta exempeluppgifter från läroböcker under gymnasieskolan första år. Uppsatsen börjar med 
en historisk tillbakablick om algebrans utveckling och fokuserar på två viktiga gestalter inom algebra 
vilket namnet algebra kommer ifrån. Granskningen kompletteras med hjälp av en kvalitativ intervju som 
genomförs med tre elever och en matematiklärare som bor i Iran.  Arbetet reflekterar en del om forskning 
inom skolalgebra och därefter jämförs läroböckerna för att hitta skillnader och likheter. Jämförelsen finner 
markanta skillnader bland läroböckerna och läroplanen inom gymnasieskolan. Resultatet av granskningen 
visar en del likheter och skillnader i vissa uppgifter mellan böckerna. Dessa skillnader är stora när det 
gäller läroplanen, formen på uppgifterna, facit i boken, miniräknare och grafräknares användning som 
anknyts till uppgifterna i läroboken. Iransk undervisning i algebra och matematik använder inte tekniska 
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lärare ska diskutera uppgifterna i klassen i samband med lärobokens uppgifter. Min studie visar att de 
flesta eleverna inte har råd att köpa grafräknare. Den svenska modellen visar en mångfald av uppgifter i 
läroboken vilka passar att lösa både med räknare och utan räknare och många aspekter i algebran och 
matematik används i svenska matematikläroboken.   
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Sammanfattning 
 
Studien handlar om algebra i läroböcker för dagens gymnasieskola. Studien vill också ge 
förståelse för vilka av ländernas läroböcker som stämmer överens med dagens forskning för 
att lära skoleleverna att lättare förstå algebran. Uppsatsen finner många skillnader mellan 
Irans och Sveriges läroböcker genom att studera algebran i dessa läroböcker. De största 
skillnaderna är att Sverige har ett styrdokument för matematikkurserna men Iran har inte 
sådana dokument. Ett viktigt delmoment i svenska läroböcker i jämförelse med Irans 
läroböcker ligger i första hand på användningen av miniräknare och grafräknare. Att lösa 
algebraiska uppgifter enligt en viss procedur t.ex översättning av problemsituation till 
ekvationer och omskrivningen till ekvivalenta ekvationer samt tolka problemsituationer är en 
av de viktiga procedurer som matematik forskarna menar enligt läroplanen. Många delar av 
dessa operationer utnyttjas i uppgifterna i svenska matematikläroböcker däremot saknar man 
delar av dessa procedurer i persiska läroböcker. Resultatet av undersökningen visar brist på 
sådana uppgifter i den persiska boken.  
 
Undersökningen av läroböckerna visar att vissa algebraiska uppgifter på sätt och viss har 
samma tema men att det inte innebär de många som löses på liknande sätt. När det gäller 
bokens facit, antalet uppgifter, formen av uppgifter, användningen av tekniska hjälpmedel 
skiljer sig dessa läroböcker åt varandra. Iranska matematikläroböcker refererar till de 
utländska matematikböckerna för urval av uppgifterna i boken men svenska läroböcker 
hänvisar inte till någon annan bok. Det verkar att författarna till de svenska läroböckerna 
själva väljer urval av uppgifterna genom att de utgår ifrån svenska läroplanen. Persiska 
läroböcker liknar istället den modell som används i universitetsalgebra och analyskursen i 
Sverige.   
 
Algebrauppgifterna jämförs efter en modern definition av algebra vilken nämns i uppsatsen. 
Historisk algebra tar upp viktiga personer som var verksamma inom området algebra. De hade 
exklusiva metoder att konstruera och lösa algebraiska uppgifter. Retoriska problemlösningar 
med dialog och diskussion om matematiska frågor var kännetecknet på den forntida 
matematiken och problemslösningar som i vissa fall förknippades med demokratiska 
värderingar. Därefter kommer geometrins roll i algebraiska problemlösningar som senare blir 
symboler i algebran. Detta blir tydligt när siffror och nya symboler kommer i användning.   
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1. Inledning  
Mitt intresse för läroböcker i matematik har växt fram under utbildningens gång genom att jag 
läst olika matematikläroböcker med varierande innehåll men med inriktning mot eleverna 
lärande. Läromedlens syfte, kvaliteter och innehåll väckte många frågor som verkade vara 
intressanta att undersöka. T.ex. hur presenterar en matematiklärobok skolalgebran och, hur 
algebra har växt fram med historien. Dessutom har Skolverkets, forskningen och läroplanen 
funderingar om vilka uppgifter ska finnas i matematikläroböcker väckt mitt intresse om 
frågorna som jag vill undersöka.   
 
Matematik och algebra handlar om en sorts ordning, princip, grammatik och symboler som 
tillsammans med bokstäver blir begripliga eller kan kopplas till verkliga händelser.  
 
Att skriva variabler brukar man använda x, y och z och andra alfabetiska bokstäver 
presenterar konstanterna. Ekvationen ax = b är en allmän typ av ekvationen. Ett annat 
fenomen kring algebra är algebraiska funktioner. En vanlig funktion kan skrivas som y = f(x) 
där ” är y en funktion av x” och när värdet  av y alltid beror på värdet x, då är x beroende av 
y. ( Unenge m.fl. 1994, s 36)   
 
I detta avsnitt av uppsatsen presenterar jag varför jag valde att skriva om algebra och jämföra 
matematikläroböckerna i gymnasiet mellan länderna Sverige och Iran. Vad betyder 
skolalgebra för eleverna? Vad är algebrans historiska bakgrund samt vilka matematiker låg 
bakom utvecklingen av den? Finner man någon koppling mellan algebrans historia och 
dagens algebra i läromedlen i skolan?   
 
Under många år har skoleleverna studerat i grundskolan och gymnasieskolan och har sett 
varierande matematikläroböcker under sin skoltid. Eleverna har kämpat för att förstå och 
begripa läromedlens metoder som presenterar skolalgebran och bokens uppgifter i skolan. 
Matematikläroböckerna har syftet att väcka intresse och motivation hos eleverna med hjälp av 
sina uppgifter att lära eleverna matematik och algebra. Man vet inte hur mycket de har lyckats 
med det. Jag ska försöka undersöka vilka företeelser som skiljer i dessa läroböcker när gäller 
algebra. Skoleleverna har strävat efter att höja sina kunskaper och kompetenser om algebran 
med hjälp av bra läroböcker och undervisning som passar med läroplanen. Å andra sidan har 
lärarna strävat efter att se till att vilka matematikböcker som håller egentligen hög kvalitet 
enligt kursplan och dess mål 

2. Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur algebran utvecklats genom historien och hur den 
presenteras i dagens läroböcker i gymnasiet. Å andra sidan ska granskning visa om det finns 
någon läroplan presenterad i de två länderna i samband med matematikkursen. Dessutom vill 
undersökningen presentera läromedlen ur kursplanens perspektiv, ytterligare vill jag 
undersöka t.ex. böckernas algebrainnehåll, uppläggning, layout, exempellösningar av 
uppgifterna, val av uppgifter, textningen av uppgifterna och många andra frågor som påverkar 
elevernas algebrakunskap genom dessa läromedel.  
 
Många frågor uppkommer om ämnet algebra men tre huvudfrågor kommer att vara i centrum 
för att undersökas och behandlas i det här arbetet och de är enligt följande:  
 

1. Vilka är skillnaderna och likheterna i skolalgebrans läroböcker, i de två länderna 
Sverige och Iran?  

2. Vad är skolalgebra? 
3. Hur har algebran utvecklats historiskt?    



  

  8

3. Metod och källor 
För den här undersökningen valde jag litteraturer som beskriver algebra ur olika aspekter. De 
viktiga och relevanta litteraturkällorna som jag fick tag på och som hade väsentliga fakta och 
forskningmaterial om algebra var Algebra för alla (1997), artiklar om många studier och 
konferenser om algebra hittade jag i tidskriften Nämnaren (1996-2002). 
 
 Handledaren hade en viktigt roll att ge goda råd om de trovärdiga och relevanta källorna och 
gav mig en del artiklar. Många planerade mötte med henne gav givande resultat i fortsatta 
uppsats skrivandet och samt fick jag uppleva och skriva arbetet enligt en rätt princip. 
Historiens Matematik (1991) av Jan Thomson innehåller intressanta och korrekta 
beskrivningar om gestalter inom matematik i jämförelse med några av de historiska 
matematikböcker som fanns att låna från biblioteket.  Bl.a. har Van Waerden skrivit en bok 
med titel A History of Algebra (1985) som innehåller mycket fakta om Khwarizmis och 
Khayyams metoder för ekvationslösning. Motsvarande beskrivningar hittade jag i Hatemis 
(1998) examensarbete om Khwarizmi och Khayyam.    
 
I undersökningen vill jag i första hand studera en del av det algebrainnehållet i läroböckerna 
som används i gymnasieskolan i Sverige och i Iran. Läroböckerna jämfördes i med samma 
kategori och nivå på något sätt att böckerna skulle vara från samma kategori och uppgifterna 
nära varandra som möjligt för mer information om det se metod 2. 
 
En del information togs fram via informanter med hjälp av telefonintervjuer för utredningen. 
Tre elever och en matematiklärare deltog för intervju från Irans gymnasieskola.  Å andra 
sidan en del av undersökningen kommunicerades med e-post och telefonkontakt med skolor 
och Irans skolverks hemsida. (http://www.tehranedu.ir/index.asp). Varje intervju tog nästan 
trettio minuter och samtidigt skrevs informationen på papper. En del av frågorna framställde 
jag tidigare men jag ställde följdfrågor även under intervjun. För att var säker på att den 
skrivna informationen hade rätt genomförd då utfördes ytterligare ett kort frågesamtal med 
samma person på telefon. Innan intervjun informerade jag de intervjuade att de kunde avbryta 
intervjun när de vill och jag garanterade att inga personuppgifter kommer att ges i rapporten. 
   
Studien är en kvalitativ undersökning, vilket undersöker matematikhistoria och läroböcker ur 
algebrans perspektiv. Enligt Bryman (2002) tar den kvalitativa forskning hänsyn till intervjuer 
och ämnets innehåll. De flesta kvalitativa studier bildar formuleringar på begrepp och 
mättningen av dem som i sin tur är en stor del av undersökningen (Bryman, 2002, 255-397).  
Granskning av matematikläroböcker med innehållet algebra utgör också en central del av 
uppsatsen. Didaktisk forskningslitteratur om matematik och läroböckerna i gymnasieskolan 
kommer att användas i min uppsats. För omfattande detaljer av metodbeskrivning reflekteras 
stegvis under arbetsgången.  
 
Bryman (2002) anser att det är svårt att säga vad en kvalitativ forskning är. Många 
publicerade skrifter tar upp tre aspekter på en kvalitativ forskning och de presenteras enligt 
följande : En kvalitativ forskning är ett begrepp inom samhällsvetenskap där framställning av 
en kvantitativ datainsamling har mindre betydelse.  Den andra aspekten är enligt Bryman 
(2002) att etnografen som deltar i en observation och gör sin studie under en tidsperiod är en 
sorts kvalitativ forskning. Den tredje aspekten är att vid en kvalitativ forskning intervjuar 
etnografen muntligt deltagaren/eleven för att samla kvalitativa data och senare analysera 
samtalen. Om texter och dokument analyseras av olika källor betraktas även detta som en 
kvalitativ forskning. En kvalitativ forskning har olika steg vilka är följande. Intervjuaren har 
konstruerat generella frågor tidigare och senare väljer han relevanta personer och en lämplig 
sätt för intervju. ( Bryman, 2001, s. 249-252). 
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4. Algebra ur ett historiskt perspektiv 
4.1 Khwarizmis Algebra 
 
Thompson (1991) presenterar matematikern och astronomen med namnet Muhammad Ibn 
Musa al-Khwarizmi och beskriver honom som en känd gestalt inom matematik och algebra. 
Khwarizmi föddes i Khiva, söder om Aralsjön och levde cirka 780-850 e.Kr. Orten Khiva 
tillhör idag Uzbakistan, en provins av Khwarizm (Hatami,1998) Khwarizmi var en av de 
berömda matematiker från Persiska som flyttade med sina föräldrar till Bagdad och bosatte 
sig där.  
 
Varför använder jag Khwarismi i ställett Al- Khwarismi beror på att i Iran är han känd som 
Khwarismi i stället Al-Khwarismi. Det finns skolor med hans namn i Iran. Al-Khwarizm 
använde hinduiska siffror som senare översattes till latin och överfördes till Europa ( 
Thompson, 1991). Ett av Khwarizmis stora verk är enligt Thompson (1991) al-kitab al-
mukhtasar fi hisab al-jabr wal muqabala. Om vi översätter titeln till svenska blir det ” Den 
sammanfattande boken om aritmetisk komplettering och reducering” (Hatami, 1998). Boken 
bestod av tre delar. Första delen av boken al-kitab beskriver om ekvationlösningar och i den 
andra delen av boken tar Khwarizmis upp grundläggande begrepp om andragradsekvationer 
och mätningar (geometri), där presenterar Khwarizmi siffrorna med bokstäver. 
Andragradsekvationer presenterar han med sex olika slags ekvationer som liknar nutida 
termologi och den tredje delen av boken handlar om arv. Det finns risk att arbetet blir stor och 
mindre relevant från matematikhistorisk synpunkt jag går inte in i ämnet arv. 
 
Termen algoritm som idag används i matematik och programmering antas vara förknippad 
med Khwarizmis namn eller komma från beräkning med indiska siffror. (Thompson,1991, s. 
547). Unenge m.fl. (1994) skriver att algoritm enligt Nationalencyklopedin beskrivs på 
följande sätt: 

 Inom matematik och databehandling en systematisk procedur som i ett ändligt antal steg anger 
hur man utför en beräkning eller löser ett givet problem. Algoritm anger de enskilda steg som skall 
tas för att lösa problemet. Det kan skrivas med ord, med matematiska symboler eller med ett 
flödesschema. En viktig fördel med en algoritmisk lösningsmetod är att problemet lätt kan 
databehandlas. Ett dataprogram kan ses som en algoritm, uttryckt i ett programspråk. (Unenge 
m.fl. , 1994, s. 86)  
 

Ordet algebra kommer från arabiska al-jabr enligt Unenge som menar att ordet betyder ”lösa 
algebraiska ekvationer” och denna innebörd är fortfarande aktuellt när vi pratar om algebra i 
skolan. (Unenge m.fl. , 1994, s 36)   
 
 
Van der Waerden (1985) anser att den vanliga beskrivningen av ordet jabr i 
matematikhistorisk forskning betyder att addera lika mängder av termer till höger och till 
vänster i ekvationen för att eliminera den negativa termen. Enligt Van der Waerden (1985) är 
en annan mindre allmän innebörd att multiplicera båda delarna av ekvationen med samma 
term för att ta bort bråktalet. En vanlig översättning av muqabala är att reducera den positiva 
termen genom att subtrahera lika mängder av båda delar av ekvationen. Kombinationen av 
orden  al–jabr och  wal-muqabala innebär allmänt att utföra algebraiska operationer och just 
nu idag det betyder vetenskapen om algebra. (Van der Waerden, 1985, s. 4). 
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4.1.1 Khwarizmis ekvationsmodell 
Van der Waerden (1985) ger ett översättningsexempel av Khwarizmis ekvationsmodell i sin 
bok som presenteras i verbal form på följande sätt. 
 

 I have divided ten into two portions. I have multiplied the one of the two portions by the other. 
After this I have multiplied one of the two by itself, and the product of the multiplication by itself 
is four times as much as that of one of the portions by the other”. (Van der Waerden , 1985, s. 4)   
 

Khawarizmi kallar det ena av talen ”något” och det andra talen ”tio minus något”. 
Multiplicerar de två talen skriver han, då multiplicerar han de två talen och får ” tio något 
minus en kvadrat”. För kvadrat av ett obekant tal använder han ”något” och andra talen kallar 
han med ordet Mal, som menar någonting lika med. Han skriver detta med ord för att lösa 
ekvationen. Om man översätter dem med dagens svenska språk kan det betyda  
 

” en kvadrat, som är lika med fyrti gånger något minus fyra kvadrater.” 
 

Med dagens matematiska symbolspråk betyder det: 
22 440 xxx −=     

Författaren använder operationen al-jabr, dvs. adderar lika mängder av i båda leden,  
och erhålls . Dela båda leden med 5 då blir det 

. Khawarizmi redovisade bara den positiva lösningen dvs 

24x
2222 44404 xxxxx +−=+ xx 405 2=

xx 82= 8=x .  
 
Khawarizmi löser en ekvation med hjälp av al-muqabala dvs genom att reducera den positiva 
termen. Van der Waerden (1985) presenterar tekniken på sidan 40 i sin bok och skriver på 
följande sätt:  

xx 102950 2 +=+      
Han subtraherar 29 från båda leden: 

xx 1029292950 2 +−=−+  
som förenklas till nedanstående ekvation: 

xx 1021 2 =+  
Den här ekvationen liknar femte typen av  Khawarizmis sex ekvationsmodeller. 
Khawarizmi använder sex typer av kvadratiska och linjära ekvationer enligt följande: 
1-                          bxax =2

2-                          bax =2

3-                         bax =  
4-                          cbxax =+2

5-                          bxcax =+2

6-                          cbxax +=2

Där a, b och c är positiva konstanter. 
(Van der Waerden , 1985, s. 5). 
 
Al-Khwarizmi har fått inspiration av geometriska figurer när han presenterar och löser en del 
ekvationer skriver Bergsten m.fl (1997).  En annan matematiker som har betytt mycket för 
Khwarizmi är Diophantos som levde under 300-talet. Hans stora arbete är Aritmetika vilket 
handlar om läran om tal och aritmetik. Diophantos forskade om algebra och hans algebra är 
liksom Khwarizmis algebra retoriska. (Thompson.,  1991, s.  512-519)  
 
 Khwarizmi framställde retoriska ekvationer liksom nedanstående uppgift vilket är en modell 
av Khwarizmis tankegång att presentera och lösa andragradsekvationer.  
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En rektangulär gräsmatta har ena sidan 10 m längre än den andra. Arean är 39 m2. Hur lång är 

 
Den kortaste sidan är x m, se  figuren                                                

den kortare sidan?  

x2 + 10x = 39 är samma som x (x + 10) = 39 

10x

x

 
          Figur 1 

l., 1997, s 75) 

Om vi delar det mörka området till höger i figur 1 och omplacerar det blir det samma som 

( Bergsten, m.f
 

finns i figur 2: En kvadratkomplettering av det som står i figur 2 får man det i figur 3. Där 
summeras 5·5 = 25 med 39 dvs  25 + 39 = 64 m2 ,   8·8 = 64  betyder att x + 5 = 8 , då 
 x = 3m 

5

x

5

xx

x

5

5
     

             Figur 2                                                                      Figur 3 

Bergsten, m.fl., 1997, s. 75).  

4.2 Khayyams algebra: 

et finns flera matematiker under medeltiden som gjorde stora insatser för att bidra till 

mar Khayyam matematiker, astronom och poet, följer upp arbetet med algebra och arbetar 

 
( 

 
D
utvecklingen av algebran. Efter Khwarizmi finns flera gestalter som bidrar till utvecklingen av 
algebra. En av de viktigaste personerna är Omar Khayyam från Nyeshabor i Iran som levde i 
78 år mellan 1048-1126. Khyaams verk i matematik heter Al-jabr W’ al muqabalah och 
översättningen gjordes av Davoud S. Kasir i hans doktorsavhandling i filosofi 1929 som 
collegelärare vid Columbia Universitet ( Hatami, 1998, s 27). 
 
O
med tredjegradsekvationer under 1000-talet enligt Thompson (1991). Khayyam löser 
ekvationerna med hjälp av kägelsnitt en metod som även grekerna använde. ( Thompson.,  
1991, s. 560-561).  
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Van Waerden ( 1991) skriver att Khayyam först löser linjära ekvationer, därefter använder 
han geometrin för att lösa kvadratiska ekvationer. Khayyam utnyttjar geometrin precis som  
Euklides Elementa att beskriva kubiska ekvationer. Han använder ett visst uttryck som  
 

Ett tal är lika med en rektangel. 
 
Khayyam delar en stor rektangel i lika små enheter motsvarande e för att visa en enhet, 
samtidigt uttrycker han att de små rektanglarna motsvarar en stor rektangel. (Van der 
Waerden , 1985, s. 24-26). 
 
 

 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 
 
Figur 4 visar att talet 3 är lika med arean av rektangeln med sidorna x och y, dvs. 3 = x·y . 
Rektangeln x·y  motsvaras samtidigt av de tre små enheterna. 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1  Khayyams tredjegradsekvationer: 
 
Khayyam löser först kvadratiska ekvationer genom den tidigare nämnda metoden därefter 
löser han kubiska ekvationer.   
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Figur  5       Figur 6 
 
Khayyam konstruerar tredjegradsekvationer genom att rita en parabel och en cirkel som skär 
varandra i punkterna A och P och drar en lodrät linje från P till Q på x-axeln (se figur 5). Han 
använder tidigare metod dvs kvadratisk teknik, för att konstruera den nya ekvationen. (Van 
der Waerden , 1985, s 24-26). 
 
Khayyam har två olika typer av tredjegradsekvationer, här presenterar jag en modell som 
Hatami (1998) beskriver i sitt examensarbete(se figur 6). Anta funktionen x3 + c = bx  
Konstruera sträckan AB och BC så att (AB)2 = b och (AB)2·BC = c vilket medför att  
 b·BC = c 
 

* konstruera en parabel med vertex i B parametrar AB. 
* konstruera hyperbel ECZ, vars båda parametrar (både den horisontella och den vertikala) är lika   
med BC. Hyperbelns vertex ligger i C och dess axel har samma riktning som BC.  
 
Khayyam  visar tre olika fall som kan förekomma 
 
1) Kurvorna har ingen skärningspunkt dvs. ekvationen saknar lösning. 
2) Kurvorna har två skärningspunkter. 
3) Kurvorna tangerar varandra i en punkt. 
  
 
Ekvationer av typen x3 + c = bx har t.ex alltid en negativ rot. 
Han får de ovanstående fallen för att presentera positiva fallen. Parabeln och hyperbel har alltid 
minst en skärningspunkt. 
 
Skärningspunkten mellan parabeln och hyperbeln är E.                  
Normalerna genom E till hyperbelns respektive parabelns axel skär axeln i T respektive H. 
Lösningen till ekvationen är x = BT.  Enligt propositionen 20 i första boken av Konica gäller 

 
 
 

(1) (ET)2 = BT·CT dvs. 
CT
ET

ET
BT

=  och 
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(2) (EH)2 = BH·AB dvs
BH
EH

EH
AB

=  

Eftersom EH = BT och BH =ET   (se figur 6)  fås  .
ET
BT

BT
AB

=  

(3)        Från (1) och (2) fås 
CT
ET

ET
BT

BT
AB

==  och alltså utgör AB, BT, ET och CT en  

kontinuerligt  proportional. Alltså gäller 
CT
BT

BT
AB

=2

2

)(
)(  eller (BT)3 =( AB)2·CT      (4) 

Adderar vi båda leden av (4) med (AB)2·BC= c får vi 
 
 (BT)3 +( AB)2·BC = (AB)2·CT +( AB)2·BC =( AB)2·BT 
 
Sedan ersätter vi BT med x och (AB)2 med b  
 
Så får vi  x3 + c = bx,                                  dvs.   x = BT är den sökta roten. 

( Hatami SH.R, 1998, s 39-41) 
 

Hatami skriver i sitt examensarbete AB2, ET2, BT2 . I (2) har jag korrigerat nämnaren och 
skriver formen (AB)2,  (ET)2 och (BT)2 och det innebär längden av sträckorna i kvadrat.  
 
 
 

4.3 Algebrans symboler historiskt 
Mouwitz (2004) nämner att matematiken har sitt eget språk som inte liknar skriftspråket. Det 
matematiska språket är ett internationellt språk som alla kan förstå utan att förstå varandras 
skriftspråk. I det matematiska språket finns ett annat regelsystem som talar om hur symboler 
kan utnyttjas. Matematikspråket skrevs som retorik från början då man skrev som en vanlig 
text. Efter renässansen skrev man det okända, kvadraten, kuben och roten med cosa, censo, 
cubo och radice därefter ändrades de till c, ce, cu och R . Likhetstecknet infördes  av 
engelsmannen Robert Recorde på 1500-talet.  Då började flera matematiker och engelsmän 
använda symbolerna plus (+) och minus (-) för första gången. En fransk matematiker med 
namnet Descartes införde bokstäverna x, y och z som variabler för första gången och a, b, och 
c symboliserade konstanter i matematiken. En tysk matematiker med namnet Leibniz 
presenterade symbolen punkt för multiplikation samtidigt som engelsmannen införde x för 
multiplikation. För division hade man ett streck mellan två tal. Så här växte 
matematiksymbolerna fram och en del symboler används fortfarande. (Mouwitz , 2004, s. 34-
35) 
 
Bergsten m.fl. (1997) skriver att den persiska matematikern Omar Kayyams algebra och 
ekvationslösningar bygger mycket på geometriska figurer. Därför kallas hans algebra 
geometrisk algebra. Under 1500-talet löstes och utvecklades ekvationslösningstekniken i 
Italien. Så småningom löses ekvationerna med symbolisk teknik. Under 1600-talet utvecklar 
fransmannen Viete den symboliska algebran och han löser för första gången ekvationerna 
med hjälp av ”parametrar” och ”obekanta tal”, därefter skapas parameterbegrepp som i sin tur 
leder till variabelbegreppen. Senare representerar Descartes den obekanta koefficienten i en 
ekvation med bokstavssymboler. ( Bergsten, m.fl., 1997, s. 21).  
 



  

  15

5. Algebra ur ett skolperspektiv 
 
När vi pratar om skolalgebra, handlar det oftast om bokstavsräkningar och procedurer i 
matematik. Bokstäverna har fått viktig roll i algebraberäkningar tillsammans med siffrorna. 
Siffrorna räknas också som symboler men vi skiljer idag mellan talen och moderna symboler. 
( Bergsten, m.fl., 1997, s.12).  

5.1 Matematik och demokratiska värderingar 
 
Mouwitz (2004) skriver i sin rapport om Bildning och matematik att det finns ett samband 
mellan demokratins gryning och matematikens utveckling i antikens Aten. Detta samband 
anses ha existerat framför allt bland grekiska matematiker som försökte bevisa sina 
påståenden. Diktaturmakten behövde inte argument, diskussion och bevis under den period, 
utan våld och auktoritet var enda verktyget för att övertyga alla. Demokratin hade uppgift att 
påstående och tal skulle utföras inför individer. Alla hade rätt till att kritisera sakliga 
argumentationer och påståenden. Den synsätt på demokratins värderingar växte fram med 
tiden. Uppkomsten av textnedteckning och boken förändrade lärandets ideal från dialog och 
argumentation till en monologvariant. Författare till de första böckerna var tvungen att 
anteckna alla möjliga motsägelser i förväg för att komma fram till klarhet. Euklides Elementa 
är ett exempel på den forntida förebilden av den nya läroboken i matematik. Vinsten med det 
var att om läraren inte hade tillräckliga matematikkunskaper, kunde boken var ett alternativ 
att ersätta lärarens roll. Så småningom skrevs matematikernas skrift, formuleringar, 
resonemang och bevis i form av böcker. Då förändrades matematikämnet från ett diskuterande 
och argumenterande ämne till en monolog så att resonemang och samtal avtog så småningom 
till auktoritära situationen i vissa fall. Matematik och demokrati hänger ihop med varandra, 
folk behöver matematikkunskaper för att kunna förstå relationerna bland händelserna i ett 
samhälle och få traditionen att tänka logisk. Matematiken ger kunskap till människan så att 
individen kan hantera olika situationer i samhället som privatekonomi, statistik och 
nationalekonomi konflikter av olika slags.  
( Mouwitz.L, 2004, s 25-27) 
 

5.2 Algebra i vardagslivet och läroböckerna 
 
Bergsten m.fl.(1997) framhåller att vi sysslar med algebra och matematik i vardagen t.ex. när 
vi köper något eller räknar med ökning och minskningen av räntan eller procent. När vi deltar 
i den ekonomiska debatten, krävs att vi har matematiska baskunskaper att yttra oss och 
medverka i dessa debatter. Vardagsalgebran är svårt att beskriva enbart med ord, därför väljer 
man ett speciellt språk som standardredskap. Genom matematikens språk och symboler lär sig 
eleverna att kunna beskriva matematiska begrepp. Dessa språk gynnar elevernas tänkande och 
analys av matematiska modeller och uppmuntrar dem även till vidare studier och att känna till 
de komplicerade matematiska problem av olika slag som förekommer i vårt samhälle. Ibland 
upplever eleverna skolmatematiken abstrakt och detta kan påverkan deras hållning till 
matematiken på negativt sätt. Vad kan göras för att skolalgebran ska blir attraktiv. 
Matematikdidaktikens forskning vill undersöka och upptäcka och underlätta algebralärningen. 
En del faktorer påverkar det här fenomenet, undervisningsformer eller lärobokarna i skolan är 
några av de faktorer som påverkar elevernas lärande.  (Bergsten, m.fl., 1997, s 9-12). 
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5.3 Skolalgebra 
 Kieran (1992) talar om att skolalgebran för närvarande presenterar en matematik med 
överenskommelse av symboler och påståenden om allmänna aritmetiska regler och 
operationer. Algebrakurserna omfattar förenkling av uttryck att ändra formen och lösa både 
linjära och kvadratiska ekvationer genom att hitta lösningen till ekvationen. Förutom andra 
metoder, användes det även grafiska metoder att lösa algebraiska ekvationer. Det verkade att 
det inte räckte att ibland nyttja ovanstående regler, utan faktorisering, och manipulering av 
uttryck och ekvationer var andra sätt som hjälpte att man kommer fram till lösningen. (Kieran. 
1992, s 391-392). Bergsten m.fl.(1997) tycker att skolalgebra ofta innebär med andra ord en 
procedur med bokstavsräkning dvs bokstäverna tar siffrornas roll i uträkningar. 
Bokstavssymboler skiljer mellan algebra och aritmetiken som bara räknas med siffror. Det 
kräver lite träning för skoleleverna innan de kommer igång med symboler eller 
bokstavsräkningar. Bokstavssymbolerna används i algebra i olika matematiska processer som 
beskrivs enligt följande fyra aspekter. 
 
 
 
 
Algebra som Bokstavssymboler som Aktivitet 
Problemlösningsverktyg Obekant, konstant Lösa, förenkla 
Generaliserad aritmetik Mönsterbeskrivande Översätta, generalisera 
Studium av relationer Variabel, parameter Relatera, göra grafer 
Studium av strukturer Godtydliga symboler Omskriva, motivera 
( Bergsten, m.fl., 1997, s. 13) 
 
Problemlösningsverktygen kan ha olika former som en enkel ekvation med ett obekant x 
vilken kalls variabel och kan förenklas och lösas. 
Generaliserad aritmetik handlar om hur t.ex. ett udda tal kan skrivas som 2n +1. 
Studium av relationer handlar om funktioner och omväxling emellan storheter t.ex. 
bokstavssymbolen x och t kan användas för att beteckna mätvärdet som y = 5· t2 där  t står för 
sekunder och y står för meter. T.ex. något kan släppas från en höjd under t sekunder och man 
vill ta reda på höjde på meter. 
Studium av strukturer gäller när man använder bokstäver för att ange en viss struktur för att 
definiera operationen * på M genom nedanstående likheter: 
a * a = a   ,  a* b = b , b* a = a  , b* b = a,  bokstaven a eller b kan tolkas för ett positiv eller 
ett negativ tal och * kan stå för multiplikation bland de bokstäverna. 
( Bergsten, m.fl., 1997, s 12-15). 
 
Persson (2002) inleder med att ställa frågan varför algebra ska finnas i undervisning och 
vilken algebra som ska undervisas i skolan? Funderingar kring dessa frågor ger svaren att 
algebran har olika aspekter men skoleleverna bör kunna basfärdigheterna i algebra när de har 
genomgått grundläggande utbildning i matematik, i Sverige bör skolelever i klass 9 dvs 
grundskolans elever kunna dessa basfärdigheter efter avslutade matematikkursen. 
 
Varför algebra för alla? Det är en av de frågorna som eleverna ställer. Vi lever i ett modernt 
samhälle som kräver att de flesta ska kunna en del matematik och algebra som baskunskap. Vi 
ställs ibland inför olika abstrakta situationer i vardagslivet därför kan man inte utnyttja endast 
siffrorna för att lösa dessa problem då blir situationen antingen svår eller otydligt. Samhället 
ställer krav att vi ska utrusta oss till att förstå matematik och algebra och dessa kunskaper har 
olika aspekter som ”färdighet i att använda matematiska modeller, färdighet i att använda 
representationer, samt symbolisk formell och teknisk färdighet” (Persson, 2002 s, 27). Dessa 
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komponenter kan presenteras på olika nivåer som t.ex ersätta ett talmönster, nyttjande av 
variabel för uträkningar, formalisering och användning av allmänna tillämpningar för 
problemlösning .( Persson, 2002 s. 26-27) 
 
Anderberg & Söderström (1988) anser att den viktiga elementära kunskap om skolalgebran i 
själva verket är algebraiska uttryck, dvs kan ersätta ett algebraiskt uttryck med ett annat 
algebraiskt uttryck eller använda samma tal och tolka ett algebraiskt uttryck. (Anderberg & 
söderström, 1988 s 49). Å andra sida menar Persson (2002) att algebrans grunder börjar i 
grundskolan och följer i gymnasieskolan med högre kurser. I slutet av det nionde skolåret:    
 

ska eleverna kunna tolka och använda enkla former, lösa enkla ekvationer, samt kunna tolka och 
använda grafer till ekvationer som beskriver verkligt förhållande och händelser. 
( Persson, 2002 , s. 25) 

Persson (2002) väcker läsarens nyfikenhet över vad basfärdigheterna egentligen är i algebra. 
Han beskriver att arbetsgruppen i Melbourne konferensen har kommit fram till en lista av 
viktiga frågor som rör algebrans baskunskaper hos skoleleverna. Han kallar de 
basfardigheterna algebrans minimifärdigheter. Han menar att när eleven studerar i skolan och 
har uppnått den grundläggande matematiska utbildningen har han/hon fått algebrans 
basfärdigheter. Persson ( 2002) skriver att arbetsgruppen Melbourne har kommit  fram till sju 
viktiga punkter om algebrans basfärdigheter, som presenteras i nedanstående text.   
 
1. Användning av formler: 

Formler kan begripas och användas för beräkningar i olika sammanhangen. 
Eleven kan formulera och nyttja de generella funktioner som 
 
-Proportionella, som,  xy ⋅= 4  
 
- Linjära,        3222 +⋅= Cf  
 

- Reciproka,   
n

P 10
=  

- Kvadratiska ,    xxy 22 −=
- Exponentiella,  tK 2,1100 ⋅=
  

      Det är viktigt att i de följande punkterna undvika att göra formuleringen mer teoretisk.       
     T.ex istället för att använda begreppet ”funktion” kan man använda ”samband” som inte   
      direkt beskriver definitionsproblem och teori  bakom den. 
 
2. Göra värdetabeller, rita grafer och avläsa en funktion: 
 

Eleven ska känna till kännetecknen hos grafer som maximum, minimum, nollställen och 
k-värdet eller lutningen och kunna tolka bilder av grafer i olika situationer. 
 

   
3. Kunna avläsa och tolka grafer i olika tillstånd 

 
Det är betydelsefullt att elever förstår hur olika verkliga händelser kan presenteras med 
grafer medan de har kännedom om föregående punkt med detaljer. 
 

4. Att kunna lösa ekvationer av olika varianter som: 
f(x) = 0  och f(x) = g(x)  även  grafiskt.  



  

  18

     
anuellt enkla grafer samt rita svårare grafer med hjälp av      

        x  - 25x = 0 ;        12 ·k + 10 = 15· k ;    100·1,23 = 100 + 50 · t    

 Eleverna ska kunna klara av att lösa linjära ekvationer själv. 

      Det finns olika metoder att lösa ekvationer t.ex ”gissa och prova” eller utföra  
r förenkla 

   
Eleven ska kunna rita m
miniräknare. Eleven ska kunna tolka och räkna skärningspunkterna och nollställen till 
funktioner. Dessutom ska de lösa och ritas olikheter av typen f(x) > g(x) och  
f(x) < g(x). De ska klara av de vanligaste ekvationerna som:  
 

2 t

  
5.

 

Räkneoperationer på båda leden av en ekvation. Man kan använda variabel elle
en ekvation t.ex. lösa ekvationerna av typen ,5633 =+++ xxxx  multiplicera tal och 
variabel i parantes. 

 
. Eleverna ska förstå de olika sätten som finns att representera ett problem och de är 

 

 
           Från Situationer Tabeller Grafer Formler 

 

6
följande:Situationer/texter, tabeller, grafer, formler/ symboler. Nedanstående tabell visar 
de olika sambandet. 

 
 
 
 

 
Till 

texter Symboler

Situationer  Tolka tabeller Tolka grafer Känna igen 
texter och tolka 

Tabeller Samla in Data  Avläsa punkter Beräkna 
värden 

Grafer Skissa Grafer Plotta grafer  nktionerPlotta fu

Formler 
 

Modellera Anpassa formel Anpassa 
r till 

Omskriva, 
Symboler situationer Till data funktione

graf 
manipulera 
 

(Persson, 2002, s. 29)   
     

everna kan dra nytta av de flesta färdigheterna genom att använda lämpliga formler, 

 

    
7. El

modeller med tal, grafer och funktioner. 

Å andra sidan anser person (2000) att den nya teknologin som datorer och grafräknare 
kommer att hjälpa oss att vi kan manövrera algebran mer begripligare och roligare än tidigare. 
Han hävdar vidare att grundläggande matematikkunskap bör vara lika nödvändig som läs och 
skriv kunnighet hos alla. För att algebran ska bli mer roligt och innebördslik ska det användas 
synligt och tydligt i det väl välmotiverad samband. (Persson 2000, s 28-30) 
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5.4 Forskning om hur eleverna förstår ekvationer 

 

 
Figur 7 

 
Bergsten m.fl. (1997) beskriver att Lpo 94 och Lpf 94 jämfört med Lgr 80 ställer högre krav 
på ekvationslösning, det innebär att eleverna ska kunna klara av enkla ekvationer vid 
problemlösning i slutet av grundskolan. I matematikläroböckerna finner man många typer av 
uppgifter som är formulerat i from av text. Efter att eleven läser uppgiften ska kunna tolka 
problemsituationen till en ekvation. 
 
Enligt ovanstående cirkel ska eleven kunna översätta en problemsituation till en symbolisk 
ekvationsform och vidare kunna lösa en ekvation på ett lämpligt sätt, till och med skriva den 
ursprungliga ekvationen till en ekvivalent ekvation. Eleverna får visa att de kan tolka samma 
problem eller liknade till problemsituation som innehåller en problemtext. Dessutom ska 
eleven ha lärt sig att ur en verklig situation formulera en ekvation. Bergsten m.fl. (1997) 
tillägger att eleverna ska kunna begagna och behärska dessa procedurer i figur 7 för att få 
färdigheten med algebra i olika situationer och för att förstå algebran. Om vi tänker att eleven 
bara löser symboliska ekvationer, då lär sig eleven bara klara av dessa 
ekvationslösningsmetoder. Målet är inte att behärska endast en aspekt i algebra utan meningen 
är att begripa vad dessa siffror kan stå för i en verklig situation. Om man lägger vikten på en 
aspekt som att behärska bokstävernas relationer i en matematikoperation blir dessa 
lösningsmodeller och operationer inte mer än meningslösa mekaniska aktiviteter. (Bergsten, 
1997, s. 49-51) . 
 
Likhetstecknet liksom andra delar av algebra är viktig för att förstå och lösa en ekvation. 
Många kan tro att 3 + 7 = 10  kan innebära bara 3+7 men lösningen presenterar inte bara ett 
fall med likhetstecken. Man ska inte tänka statiskt och gissa bara en lösning. Vänster om 
likhetstecknet kan stå med olika lösningsförslag som motsvarar 10. Vi bör tänka på olika 
lösningsförslag. Lösningsförslaget ägnar inte alltid ligga till vänster om dessa likhetstecknet i 
en ekvation eller en summa. (Bergsten, 1997, s. 52) 
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5.5  Lpo 94 och Lpf 94  
Lpf 94 betonar att ett offentligt skolväsende ska grundas på demokratins normer. Läroplanen 
för Lpo 94/ Lpf 94 beskriver att skolan har ansvar att lära eleverna att tänka kritiskt, granska 
fakta i förhållandet att se olika alternativ. Eleverna ska ta ansvar att lösa problem både 
självständigt och i samarbete med andra elever. Dessa aspekter gäller för de flesta kurserna 
och även algebra. I samband med det ska eleverna ta ansvar för sin algebrakunskap. Dessa 
kunskaper ska i sin tur leda till att eleverna lär sig andra kunskapsformer som kräver algebra 
att fortsätta studera och förbereda för yrkeslivet. När det gäller läroböcker ansvarar skolan för 
att eleverna får bra läroböcker och hjälpmedel. Skolan bör tala om den historiska aspekten om 
algebra och matematik så att eleverna tänker och ser sambandet med framtiden t.ex. 
matematikens historia enligt läroplanen.  
 

5.6 Kursmålen för algebramoment inom gymnasieskolan  

5.6.1 De Iranska kursmålen: 
 
Iran har ingen läroplan eller kursmål enligt mina undersökningar och intervjuer med både en 
matematiklärare och skolelever. Då kan man fråga sig vad som finns istället. Dessa 
undersökningar pekar på läroböckerna med sitt innehåll presenterar en sorts kursmål. 
Läroböckerna tycks formas av skolverket till vilket ett antal frivilliga lärare kan lämna sina 
synpunkter om valet av en del uppgifter. Både läroböckerna och lärarna förbjuder att eleverna 
använder grafräknare eller miniräknare både i klassrummet och i prov. Lärare som blev 
intervjuade tyckte att miniräknareanvändning orsakar dåliga matematikvanor hos eleverna.       

5.6.2 De Svenska kursmålen: 
Många av de kriterier skrivna i Lpf 94 upprepas igen i kursmålen. Eleverna bör uppnå 
följande algebramål för matematik kurs A enligt Skolverket (2000a):  
 
Eleven skall lära sig att formulera, analysera och lösa algebraiska problem som har betydelse 
för vardagslivet och fortsatta studier.   
 
De bör lösa algebraiska problem och ekvationer numeriskt med och utan tekniska hjälpmedel 
som anknyts med vardagslivet samt kan lösa en del geometriska problem med hjälp av 
algebra. 
 
Eleverna bör använda datorer och andra hjälpmedel för att beräkna och rita funktioner 
grafiska. Manövrera och tolka algebraiska funktion, formler och utryck för problemlösningen 
av olika typer och modeller. Formulera och redovisa skriftligt och muntligt dessa problem. 
Eleven ska utnyttja olika symboler för problemlösning och han/hon känna till matematiken 
eller algebrans historiska utveckling genom tiderna och dess betydelse för nutiden.  

  
Matematik kurs B (Skolverket, 2000b) har nästan samma målmoment som kurs A. I kursen B 
ska eleven också kunna tolka, förenkla och omforma ett algebraiskt uttryck samt kunna lösa 
andragradsekvationer. Dessutom skall eleverna lära sig att lösa räta linjens ekvation, icke-
linjära funktioner samt andra typer av linjära olikheter och ekvationer. Eleverna ska kunna 
lösa algebraiska ekvationer och rita funktioner grafisk manuellt med och utan grafräknare och 
datorer.  
 
I Matematik kurs C (Skolverket, 2000c) lär sig eleverna förutom de ovanstående 
beståndsdelarna, tillämpa och fördjupa sina kunskaper i algebra. De skall förenkla, ställa upp 
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och använda utryck med polynomer och till och med kunna egenskaperna hos funktionerna 
som påstås vara algebraiska kunskaper. Därefter tränar de att behärska och faktorisera samt 
lösa ekvationer med högre grad. Samtidigt ska eleverna använda miniräknare för att 
kontrollera och räkna de algebraiska modellerna av funktioner och ekvationer. Dessutom ska 
de kunna derivera algebraiska utryck och funktioner och se egenskaperna hos dessa 
funktioner. Till sist bör de lära sig att studera sambandet mellan en graf och dess derivator och 
kunna tillämpa dem utan att använda miniräknare.  
I Matematik kurs D (Skolverket, 2000d) ska utöka eleverna sina kunskaper genom att lära sig 
nya algebraiska begrepp samt kunna ovanstående kunskaper som de hade lärt sig från tidigare 
kurs. Att använda andraderivatan i olika sammanhang i matematik kursen D. Att lösa 
ekvationerna med numerisk metod är också ett av de viktiga moment som ingår i kursen D. 
Kännedom om innebörden av differentialekvationer och att förstå situationer som kan kopplas 
till den. Å andra sidan ska eleven kunna lösa enkla former av differentialekvationer. Eleven 
kan använda olika metoder för att lösa problem bl.a. grafisk, numerisk, symbolhanterande 
programvaran och kunna analysera och förklara sin lösning muntligt och skriftligt.  
 
I Matematik kursen E ska eleverna kunna förutom de detaljerade kunskaperna i matematik 
kurs D, vill de lär sig de nya algebraiska kunskaper att så som formulera, analysera, tillämpa, 
och fördjupa. Det grundas på att de ser skillnader på gissning, hypotes, fakta och lär kunna 
härleda och bevisa algebran . (Skolverket, 2000e). 
 

5.7 Läraruppfattning om miniräknare 
Under sjuttiotalet används miniräknare för första gången i matematikämnet i Sverige skriver 
Dahland (1997). Miniräknaren fick stort utrymme i matematikberäkningar och räknestickor 
och tabeller ersattes med miniräknare i det elektroniska samhället. Många trodde att eleverna 
kunde utföra komplicerade uträkningar med hjälp av miniräknare utan att begripa innehållet 
av matematiken. Den traditionella uträkningsaspekten hade starka rötter hos vissa lärare. 
Lärarnas tveksamhet och skepticism att använda miniräknare som hjälpmedel förvandlades så 
småningom till en optimism. Miniräknaren blev ett populärt redskap i matematiken och även i 
andra ämnen efter hand. (Dahland. G, 1997, Dator i utbildning 4/97 s. 26-27). 
 
Häggström (1996) anser att eleverna idag behärskar både tekniska hjälpmedel och olika 
problemlösningsmetoder i matematiken. Manövreringen hjälper dem att bestämma vilka 
metoder de kan använda för att lösa en matematikuppgift på olika sätt. Häggström(1996) 
betonar att om eleverna ska kunna behärska målsättningen ska de klara följande principer 
enligt kursplanen, 
 

”-kunna formulera ekvationerna utifrån verkliga situationer 
  -använda korrekt algebraiska notationer i kommunikation med datorer och räknare, 
  -känna till utseende hos graferna hos till de vanligaste funktionerna, 
  -kunna handskas med begreppen definitions-och värdemängd,  
  -veta hur många lösningar olika ekvationer kan ha.” 

                                                                                             (Häggström.J, 1996, Nämnare nr 1 , s. 42) 
 
Dahland (1997) publicerar en undersökning om matematiklärare på gymnasieskolor i västra 
Sverige vilket handlar om det tekniska hjälpmedelsanvändningsområdet i matematikämnet. 
Miniräknarens användning uppskattades som ett användbart hjälpmedel inom algebra och 
geometri anser Dahland (1997).  Användningen av grafiska miniräknare har ökat de senaste 
åren och många lokala utbildningsprogram ställer krav på att grafiska miniräknare ska 
utnyttjas speciellt inom det naturvetenskapliga programmet. 
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Undersökningen visar att datoranvändningen har minskat och i stället ökar tendensen med 
användning av grafiska räknare som hjälpmedel inom matematiken. Anledningen kan bero på 
problemet med datasalsbokning eller svårigheten att utföra matematikövningar med 
dataprogram.  Aktiviteter som tillåter användningen av grafräknare är bl.a större prov, mindre 
tester, läxor och redovisningar. Slutligen kan man erkänna att det saknas ett allmänt begrepp 
om hur miniräknaren och grafräknares användning i olika aktiviteter som läxor, test och mm, 
kan påverka elevernas matematiklärande. (Dahland. G, Dator i utbildning 4/97 s. 27-28)  
 
 

 
Figur 8 

 
Matematiklärarens inställning till elektroniska hjälpmedel. Polygonlinjerna motsvarar i 
vänstra kanten uppifrån räknat enkla miniräknare, grafiska miniräknare och datorer värderade 
i en skala från noll till fem. Ur Dahland: Elektroniska hjälpmedel i gymnasiets 
matematikkundervisning, 1995, s. 59. (Dahland.G, Dator i utbildning 4/97 s. 27) 
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6. Empirisk studie 
6.1 Metod 1  
Syftet med den här studien är att granska algebra innehållet i gymnasieskolans läroböcker från 
Sverige och Iran. Metoden baseras på böckernas presentation av algebrauppgifter.  Studien 
ska upptäcka skillnader och likheter bland uppgifterna på generellt sätt. Läroböckernas 
jämförelse utfördes inom gymnasieskolans matematikböcker så att de skulle presentera 
åtminstone ett gemensamt program eller likartade läroböcker från första året på gymnasiet. 
Jag valde Svenska matematikläroböcker inom naturvetenskap som motsvarar de Persiska 
läroböckerna med inriktning fysik och matematik och naturkunskap på gymnasieskolan.  
Läroböckerna visade sig innehålla nästan samma kategoriuppgifter men med vissa skillnader 
för första och andra året av både länderna. T.ex vissa typer av algebraiska uppgifter kommer i 
under andra året i svenska läroböcker men i persiska böcker kommer det i under första läsåret.  
Studien hade i uppdrag att jämföra lösta exempeluppgifter och även se antalet av icke lösta 
algebrauppgifter i vissa avsnitt från matematikläroböcker, och matematikhistoriens definition 
av algebra. Jag satte igång och studerade uppgifterna och jämförde algebrauppgifter som 
fanns i de båda ländernas läroböcker. Det fanns många uppgifter men det är inte rimligt att 
använda alla i arbetet.  Exempeluppgifterna undersöktes från första och andra årets läroböcker 
och i vissa fall hittades samma kategoriuppgifter. Det spelade ingen roll vilket av de två åren 
exempeluppgifter tillhörde. 
 
Dessutom vill jag med studien att ta reda på antal timmar som eleverna studerar matematik 
under sina skoltider. Ytterligare vill man se om de två länderna följer efter ett speciellt 
läroplan. Undersökningen av läroböcker gör jag genom att visa och undersöka delar av 
lärobokens algebrauppgifter som kommer i figur 7. För att få svar på dessa frågor beställdes 
och köptes dessa läroböcker från Iran och skickades till Sverige.  De svenska läroböckerna 
lånade jag från skolan. En del information fick jag via telefonkontakt med gymnasielever och 
lärare från Irans skolor.   

6.2 Läroböckerna från de två länderna 

6.2.1 Svenska matematikläroböcker inriktning mot naturvetenskap och teknik 

           inom gymnasieskolan.                                                      
        
Svenska läroböckerna Matematik 3000: 

1- Eleverna börjar läsa läroboken A och B första året i gymnasieskolan. 
     Boken studeras två terminer som motsvarar ett år. 
2- Andra året läser eleverna Matematik 3000 C och D under ett år till som  
     motsvarar två terminer.  
  
3- Matematik 3000 E läser eleverna i tredje året dvs under en termin. 
     
4- Diskret matematik läser eleverna bara en termin. 
 

Matematik kurserna A, B, C, D är obligatoriska kurser.   
Matematik A och B är 200 poäng och eleverna läser normalt 3 timmar i veckan. 
Matematik C och D är 200 poäng och eleverna läser normalt 3 timmar i veckan.  
Matematik E är 50 poäng och eleverna läser 1,5 timmar i veckan. 
Diskret matematik är  50 poäng med 1,5 timme i veckan. 
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6.2.2 Iranska matematikläroböcker inriktning mot fysik ock 

         naturkunskap: 
 
Iranska matematikläroböcker har inte olika varianter dvs. det finns bara en variant som 
används över hela landet. Iranska matematikläroböcker med inriktning Civilingenjör, Fysik 
och Naturvetenskap. Ordet Matematik och Fysik står på boken Riazyat 1 och Riazyat 2 
(Matematik 1 och Matematik 2). 
Eleverna som planerar läsa (Civilingenjör, Fysik) vid universitetet läser följande 
matematikböcker: 
 

1- Riazyat 1 (Matematik 1) heter den första boken på persiska, som läses under första år 
på gymnasieskolan. 

2- Riazyat 2 (Matematik 2) heter andra boken som eleverna läser under andra året på 
gymnasiet. 

3- Tredje året läser eleverna tre böcker den först har namnet Hessaban (Matematiken) 
och innehåller funktioner, derivata, olikheter, gränsvärde, trigonometriska funktioner, 
mm. Andra boken har namnet Hendesse (Geometri) och tredje boken heter Jabr va 
Ehtemalat (Algebra och Sannolikhet). 

4- Fjärde året på gymnasieskolan läser eleverna ytterligare tre matematikböcker till som 
är obligatoriska för elever med inriktning i Civilingenjör-och Fysik-programmet           
som framtida studier. Eleverna med naturvetenskaplig inriktning läser inte det fjärde 
året matematik utan fördjupar sig i stället inom sina inriktningar.  
 

      Riazyat 1 motsvarar Matematik A  och läses 3 timmar i veckan 
            Riazyat 2 motsvarar Matematik B  och läses 3 timmar i veckan 
            Hessaban (Matematiken), Hendesse ( Geometri), Ehdemalat (Algebra och  
            Sannolikhet) läser eleverna tillsammans 3 timmar i veckan under ett år. 
 
Iranska läroböcker använder persiska språket för matematik och matematiska symboler är 
samma som vi använder i Sverige liksom x, y, a, b, c och mm, siffrorna skrivs på persiska 
eller arabiska från vänster till höger liksom demonstreras i min tabell. Ekvationer och 
uppgifter som presenteras från persiska läroböcker använder siffrorna som visas i rad 2 och 3 
som finns i figur 9.  
            

 
 
Figur 9 
 
Siffror som används här har sanskrit – och Devanagariska (Indiska) rötter ur vilket senare de 
väst-arabiska siffrorna 1,2,3, …, 9 härleds.( Thompson. J 1991 s. 589)  
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7. Resultat i form av tabell över uppgifterna 
7.1 Metod 2 
Jag gick igenom alla algebrauppgifter bland dessa läroböcker och valde att använda lösta 
exempel uppgifter i studien samt presentera antalet av icke lösta uppgifter i tabellen som 
följer nästa sida från Matematik 3000  A, B och Riazyat 1 ur alla dessa läroböcker i första 
hand. Syftet var att söka efter lösta exempel uppgifter med algebraiskt innehåll bland de 
läroböckerna. Jag begränsade användandet av antal uppgifter i mitt arbete. Tanken var att 
välja uppgifter som liknar varandra så mycket som möjligt även icke lösta exemplar. I vissa 
avseende matchade inte uppgifterna från algebraiska utgångspunkter med varandra från 
Riazyat 1 med Matematik 3000 A, B då valde jag Matematik 3000 D och C eller högre kurser i 
stället. I vissa fall var jag tvungen att hitta liknade uppgifter från andra terminer ur Iranska 
läroböcker för att jämföra uppgifter med Matematik 3000 A, B. Antalet uppgifter som 
presenteras här i tabellen valde jag tillhörande kategori ur varje avsnitt respektive lärobok det 
när gäller typ av uppgifter.  
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Modell av 
Uppgiften  

Uppgift # Exempeluppgift 
Och andra icke 
Lösta uppgifter 

Svenska lärobok 
Matematik 3000 A 
och B 

Persiska lärobok 
  Riazyat 1  

Uppgift 1 
Exempel 
 

Använda olika färger Färre färger      Flera färger Förenkla ett 
uttryck 

Ej Exempel Antal uppgifter 6 st (a, b, c, d) 7 st (a, b, c, d) i vissa 
uppgifter e och f 

Uppgift 2 
Exempel 
 

Produkt och Summor Visar med mönster Visar med mönster 

Ej Exempel Antal uppgifter 34 st (a, b, c d) i vissa 
fall e och f 

26 st (a, b, c d) och  
       (a, b, c, d, e ,f )  

Produkt och 
Summor 
Kvadrerings
regel 
 Ej Exempel Algebraiska lagar Flera Ingen 

Uppgift 3  
exempel 

Förenkla i bråk-och 
enkel form  

Enkelform Komplicerad 

Ej Exempel Antal uppgifter 15 st ( a, b, c, d,) 4 st ( a, b, c ,d) 

Förenkla 
Polynom 
 
 
Polynomdivi
sion 
 

Ej Exempel Antal uppgifter ingen 1 st (a, b, c, d, e, f) 

Uppgift 4 
Exempel 

Addition och 
subtraktion 

Svårt förklarat och 
avancerad  kommer i 
bok C och D 

Enklare och tydligare 
beskrivit i  
Riazyat 1 

Addition och 
subtraktion 

Ej Exempel Antal uppgifter 14 st (a, b, c, d) 9 st (a, b, c, d) 
Uppgift 5 
Exempel 

Algebra regler Enklare former Lite komplicerad 
tydligare 

Algebrans 
regler 
Samma typ Ej Exempel Antal uppgifter 17 st totalt ( a, b, c, d) 11 st (a, b, c, d)  

Uppgift 6 
Exempel 

Faktoruppdelning Enkel modell Enkel modell +  
ett nytt sätt  

Faktoriserin
gsuppgifter 

Ej Exempel Antal uppgifter 12 st (a, b, c, d) 9 st ( a, b, c, d) 
Uppgift 7 
Exempel 

Kvadratkomplettering Ja 
 

Ja 

Ej Exempel Antal uppgifter 13 st 3 st 
Exempel Formel   Förenklad form Allmän form 
Exempel Grafisk speciell 

metod 
Enkel metod 
0 st 

Annorlunda metod 
1 st 

Andragrads
ekvationer 

Ej Exempel Antal uppgifter 0 st 4 st 
Uppgift 8 
Exempel 

 Från text till 
symboler 

Ja med Miniräknare Ja använder ej 
Miniräknare 

Ej Exempel Antal uppgifter 12 st miniräknare 3 st 
Exempel Använder miniräknare Ja Nej 

Ekvation 
omskrivning 
och 
miniräknare 
användning Ej Exempel Antal uppgifter 12 st 0 st 

Uppgift 9 
Exempel 

Sambandet mellan 
rötter 

Nej; Matematik 3000 
A, B, C och D 

Ja; Hessaban kommer i  
Tredje terminen  

Ej Exempel Antal uppgifter 0 st 18 st 
Exempel Numerisk med 

grafräknare   
Ja Nej 

Ekvation 
modeller 

Ej Exempel Antal uppgifter  13 st 0 st 
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7.2 Jämförelse mellan läroböckernas algebrauppgifter 

        Förenkla ett uttryck: 
 
Sidan 202 i Matematik 3000 A och B handlar om addition och subtraktion av polynom. Jag 
väljer ett löst exempel från sidan 203 vilket handlar om att förenkla ett polynom. Jag väljer 
liknande exempel från Riazyat 1 (Matematik 1).  

Uppgift 1 
Uppgift 6112 sidan 203 Matematik 3000  för kursen A och B: 
 
 Ta bort parenteserna och förenkla              
 
b)       (5x2 + 2x + 3) + (–x2 – 7x + 4) 
 
lösning: 
 
 (5x2 + 2x + 3)+(-x2 -7 x + 4)=  5x2 + 2x + 3-x2- 7x + 4 = 4x2- 5x + 7 
Ovanstående lösning skrivs med blå färg i Matematik 3000 A och B. 
 
 
I Riazyat 1 har liknande uppgift. Lösningen presenteras med olika färger i jämförd med 
Matematik 3000 A och B. 
 
I Riazyat 1 den persiska boken på sidan 44 står:  
 Förenkla följande uttryck   xxx 11573 2 ++−
 
EX 1   Lösningen presenteras exakt med samma färg som står här( obs se längs ner). 
*  3x2 -7x + 5 + 11x  = 3x2 -7x + 11x + 5 
                                            = 3x2 +(- 7+11)x + 5                            
*                                          =3x2 + 4x + 5   
Talet 7, 11, (-7+11) och 4x+5 presenteras med röd färg i EX 1                        
EX 2 
En annat liknande exempel står  i Riazyat 1 sidan 43 och det är att addera följande uttryck.  
x2 - 7x - 6 och  2x2 + 5x - 3 
Lösning:   
(2x2 + 5x - 3) + (x2- 7x - 6) = (2x2 + x2) + (5x - 7x) + (- 3- 6) 
 
 *                                                     = (2 + 1) x2 + (5 -7)x - 9          
 
                                                        =3x2 - 2x - 9 
2x2 + 5x ,  x2 – 7x , och 2x2 + x2 presenteras med blå färg. 
5x -7x ,  (5-7)x och 2x visas med röd text i lösningen. 
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Analys: 
 
Exempeluppgiften i Matematik 3000 använder bara en färg och kommer snabbt fram till 
lösningen däremot Riazyat 1 presenteras några uppgifter med två eller tre olika färger. Att 
presentera exempellösningen med olika färger och visa olika steg är ett tydligt och trevligt sätt 
att presentera en uppgift. Det kan väcka intresse hos eleverna. På vissa ställen markerad med 
stjärna blandar tydligen boktryckeriet fel färg i fortsatta lösningen men färgen blir rätt igen i 
slutet av lösningen men inte i exempel 1. Däremot presenteras inte alla exempeluppgifter med 
olika färg. 

Algebra och geometri: 

Uppgift 2 
 
I Matematik 3000 A och B sidan 204 handlar om Produkt och summor. Det finns ett bra 
exempel av summor och produkter som liknar Khwarizmis traditionella geometriska 
algebrauppgif. 
 

 
Figur 10 

 
Uppgiften talar om: 
Den distributiva lagen skriver: 
”faktorn x har multipliceras in” eller 
”uttrycket har skrivits som en summa” eller 
”Multiplikationen har utförts” 
 
Liknande uppgift finns i Riazyat 1 på sidan 49 enligt följande: 
 
Om vi har en rektangel med sidorna x + 2 och x + 3, dess area är 
(x + 2)(x + 3). Om vi delar den på fyra rektanglar kan visas på följande sätt. 
 

 
Figur 11 
 (x + 2)( x + 3 ) = x2 + 5x + 6 
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Analys: 
 
I Riazyat 1 diskuteras varken distributiva lagen på samma sida eller på någon annan sida i 
boken. Att presentera en andragradsekvation med små rektanglar är ett tydligt sätt att visa hur 
man kan konstruera en andragradsekvation med hjälp av geometriska figurer i både 
läroböcker i avsnittet produkt och summor.  

Förenkla polynom: 

Uppgift 3 
Matematik 3000 för Kursen A och B beskriver på sidan 22 att förenkla uppgift 4 
Uppgiften visar dela faktorer. 
 

4.             
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På sida 19 Matematik 3000 för kursen C och D  visas hur uppgift 1213 faktoruppdelas.  
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På sidan  50 Riazyat 1 står det, förenkla utrycket. 
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Ett annat exempel på sidan 52 Riazyat 1 används polynomdivision och rubriken heter ”dela ett 
utryck med ett annat utryck”(Riazyat 1 s 52). 
 
Dividera  x2 + 8x + 15 med x + 3 
 
                              
  x2 + 8x + 15        x+3 
-(x2 + 3x)              x + 5                             x2 + 8x + 15      
  0       5x + 15  = x + 5 
         -(5x + 15)                                                   x+3  
 
                0 

Analys: 
Skillnaderna mellan uppgifterna är att Matematik 3000 A och B uttrycker den enkla formen av 
förenkling av ett uttryck och tar bort gemensamma termen från nämnaren och täljaren och 
väntar med potenslagarna i eget avsnitt. Riazyat 1 presentera liknande uppgift, som kommer i 
Matematik 3000 för kursen C och D. Riazyat 1 börjar lite tidigt med sådana uppgifter. Jag 
antar att eleverna lärde sig enkla potensformer under tidigare kurs. De två läroböckerna 
utnyttjar i vissa avsnitt samma förkortningsmetod dock fördjupar Riazyat 1 uppgifterna om 
polynomdivision. Faktoruppdelningen kommer i Matematik 3000 C, D sidan 19 och i 
Matematik E 3000  sidan 39.  
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Addition och subtraktion: 

Uppgift 4 
Böckerna Matematik 3000 för kursen C och D och Riazyat 1 använder samma titel i ett 
liknande avsnitt.  Uppgifterna är nästan på samma nivå.  
Uppgift a)   

 Exempellösning  Matematik 3000 C och D sidan 22  
30
7

36
1

24
5

−+  

Uppgiften a hittar på följande sätt minsta gemensamma nämnare (MGN). 
 
24 = 2·2·2·3 
36 =2·2·3·3     MGN = 2·2·2·3·3·5 = 360 
30 =2·3·5 
 

=−+
30
7

36
1

24
5

360
1

360
841075

360
84

360
10

360
75

3012
712

3610
110

2425
515

=
−+

=−+=
⋅
⋅

−
⋅
⋅

+
⋅
⋅

 

Uppgift b) i Matematik 3000 för kursen C och D sidan 22 skriver förenkla uppgiften 

xxx 6
1

9
1

4
7

−+  

Lösning: 
Problemet beskriver om minsta gemensamma nämnaren(MGN). 
MGN = 36x och följer  

                   =−+
xxx 6

1
9
1

4
7       

xxxxx 36
61

36
6463

36
6

36
4

36
63

=
−+

=−+  

 

Riazyat 1 presenterar xx 3
2

2
5

−  i sidan 78 och löser uppgiften enligt följande:  

 
Lösning:  uppgiften frågar efter minsta gemensamma nämnaren och skriver: 
M = 2· 3 · x = 6X 
 

32
35

2
5

⋅
⋅

=
xx

  och 23
22

3
2

⋅
⋅

=
xx  

 

xxxxxx 6
11

6
415

23
22

32
35

3
2

2
5

=
−

=
⋅
⋅

−
⋅
⋅

=−  

 

Analys: 
Matematik 3000 för kursen C och D visar upp två exempeluppgifter på sidan 22. Boken 
redovisar ganska tydligt hur man kommer på MGN, i uppgift b är det eleven själv som ska 
hitta MGN och lösa uppgiften.Uppgifterna ligger nästan i samma svårighetsnivå men kommer 
från olika läroböcker och olika terminer men Matematik 3000 presenterar lite svårare 
exempel. Böckerna Riazyat 1 och Matematik 3000  löser uppgifterna med samma princip. 
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Algebrans regler: 

Uppgift 5 
Sidan 208 och 209 i Matematik 3000 för kursen A och B handlar om konjugat- och 
kvadreringsreglerna. De regler som presenteras är:  
 
(a + b)2  = a2 + 2ab + b2

(a - b)2  = a2 - 2ab + b2

(a + b) (a - b) = a2 - b2 

 
Sidan 55-59 Riazyat 1 den persiska boken återfinns förutom samma regler som visas ovan 
använder den kubiska formen också. 
 
(a + b + c)2 = a2 +b2 +c2 +2ab + 2ac + 2bc 
(a + b)3= (a + b )(a + b)2 = (a + b) (a2 + 2ab + b2) 
                                       = a3+2a2 b + ab2 +ba2 + 2ab2 + b3 

                                                           = a3 +3a2 b +3 ab2 +b3

 
Exempel uppgifter som föreställs i dessa böcker är följande : 
Matematik 3000 för kursen A och B sidan 208 och 210 
 
6144       d)  ( 3y2 + 2x3 )( 3y2 - 2x3 ) =(3y2)2 – (2x3)2 = 9y4 – 4x6

 
6157    ( x + 2 )3  = ( x + 2 ) ( x + 2 )2 = (x + 2 )(x2 + 4x + 4)= 
                            x3 + 4x2 + 4x + 2x2 + 8x + 8 =x3 + 6x2 + 12x + 8             
 
6163         Med konjugatregelns hjälp kan vissa multiplikationer utföras snabbt,   
                  Ex  
                          42·38 = (40 + 2) (40 - 2) = 402 - 22 = 1600 – 4 = 1596 
6164         Med kvadreringsreglerna kan vissa multiplikationer utföras snabbt,   
                  Ex     
                          522 = (50 + 2)2 = 502 + 2·50·2 +22   = 2500 + 200 + 4 = 2704 
 
 
Riazyat 1 presenter dessa exemplar i boken på sidan 59 på följande sätt: 
 
(2x + 4)3 = (2x)3 +3·(2x)2 ·4 + 3·(2x)·42 + 43 

               = 8x3 + 48x2 + 94x +64 
 
1)    2022 = (200 + 2)2 = 2002 + 2·(200)·(2) + 22 

                                   =  40000   + 800 + 4 
                                   =  40804 
 2)    198·202 = (200 – 2)(200+2) 
                      = 2002 - 42

                      = 40000-16 = 39992 
                       



  

  32

Analys: 
Båda läroböckerna presenterar uppgifter i samma svårighetsgrad. Matematik 3000 i uppgift 
6164 krånglar till exemplet på grund av att talet 2 kommer före och efter talet 50 och eleven 
kan förväxla 2:an som finns före 50 och efter den. Riazyat 1 använder nästan liknade exempel 
som presenteras i exempel 1 där förekommer två stycken tvåor som ena ligger utanför 
parantes och andra i parantes. Dessutom beskriver om kubiska uttryck utöver Matematik 3000 
uppgifter.   

Faktoriseringsuppgifter: 

Uppgift 6 
 
Matematik 3000 för kursen A och B använder på sidan 212 och 213 följande typ av uppgifter:  
 
6166)     x2 + 6x + 9 = x2 + 2·3·x + 32 = (x + 3)2 ( kvadreringsregel ”omvänd)  
 
6175) 
Bryt ut en potens       5x + 5x+1 = 5x + 5x ·5 = 5x (1 + 5) = 5x · 6 
 
Utbrytning av största möjliga faktor 
  
2x4 + 6x3 -4x2 = 2x2(x2 + 3x -2) 
 
Användning av konjugatregeln 
 
6174)   a)    (x + y )2 – z2    = ((x + y ) + z )((x + y) –z) = (x + y + z )(x + y –z) 
 
 
Riazyat 1, den persiska boken har på sida 62-66 följande exempel: 
 
Exempel  1) 
 
4z2 + 28z +49 = (2z)2 + 2 (2z)(7) +(7)2 =  (2z + 7)2 

 
m3 +5m2 -4m -20 = (m3 +5m2 ) - (4m +20) 
                                   = m2(m + 5)-4 (m +5) 
                              = (m + 5)(m2- 4) 
                                   = (m + 5)(m- 2)(m + 2) 
Exempel 2) 
Man vet att        ( x + r ) (x + s) = x2 + (r + s)x + r · s 
 
2x2 +7x + 3           För att faktorisera sätter vi polynomet lika med A 
  
A =  2x2 +7x + 3     Multiplicera båda leden med 2                                      
 
2A = (2x)2 + 7(2x) + 6 
 
Du kan välja två tal och kalla dem r och s , r · s = 6 och r +s = 7 
Då blir r = 1 och s = 6  
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2A = (2x + 6)(2x + 1) 
2A = 2(x+ 3)(2x + 1) 
  A =   (x+ 3)(2x + 1) 
 
Analys  
Riazyat 1 och Iranska läroböcker använder kryss för att presentera gånger i vissa ställe som är 
lik x variabel. Eleven kan förväxla mellan x och kryss i uppgiften då kan han/hon lösa 
uppgiften fel. Här skriver jag inte uppgifterna som en vanlig kryss utan skriver jag den som en 
punkt mellan variabler för att visa multiplikation mellan dem. Faktoruppdelning uppgifterna i 
Riazyat 1 visar nytt metod i jämförd med Matematik 3000 för att favorisera uppgiften vilket 
nämns även i uppgift 9 om man löser en ekvation.  

Andragradsekvationer:  

kvadratkomplettering och speciell metod som kommer i Riazyat 1. 

Uppgift 7 
Matematik 3000  för kursen A och B på sidan 270-271 löser andragradsekvationen med 
nollproduktmetoden, kvadratrotsmetoden.  
Hur löses ekvation x2 +6x -16 = 0 med de metoderna? 
 
Nollproduktmetoden: försöker att faktorisera vänsterledet och nollprodukten blir som 
följande.    (x - ? )(x- ?) = 0  
x2 + 6x -16 = 0  
x2 + 6x = 16  
Kvadratrotsmetoden vill beskriva x2 + 6x på formen (x + a)2 . 
 

x

x

6

x2

x

x

3

3 3x

3x
2

x

3+x

3+x

(6/2)   = 3
2 2

6 x

 
Figur 12 
 
 x2 + 6x                                                   x2+ 6x                     x2+ 6x +32 = (x +3)2 

 
 
x2 + 6x – 16 = 0 
x2 + 6x  = 16        Flytta -16 till höger led 
 

Man adderar kvadraten på halva koefficienten
2)

2
6(  för x i båda leden. 

Lösningsmetoden kallas kvadratkomplettering. 
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x2+ 6x + 2)
2
6(  = 2)

2
6( +16 

x2 + 6x + 9 = 25 
(x +3 )2 = 25 
(x +3 ) = 5        Har lösningen ;  ± 21 =x        ;  82 −=x  
 
Slutsatsen blir en förenklad form för andragradsekvationer. 

02 =++ qpxx  där    0≠a
 

   qppx −±−= 2)2(
2

 

 
En allmän form i Riazyat 1 sidan 150 presenterar ekvationslösning på följande sätt: 
Om ekvationen har formen ax2 + bx + c = 0 
Om b ≠ 0 och c ≠ 0 då kan generella formen skrivas: 
 

a
cx

a
bx −=+2    man adderar kvadraten på halva koefficienten på x 2

2
2

4
)

2
(

a
b

a
b

=  till båda 

leden 
a
c

a
b

a
bx

a
bx −=++ 2

2

2

2
2

44
 

 

2

2
2

4
4.)

2
(

a
acb

a
bx =+        då blir det 

a
acb

a
bx

2
)4(

2

2 −
±=+    

a
acbb

x
2

)4( 2 −±−
=  

 
Riazyat 1 (matematik 1) sidan 154-155 presenterar en andragradsekvation som kommer från 
Khawarizmis bok och liknar kvadratkomplettering som finns i Matematik 3000: 
Khawarizmi skriver i början av sin bok  jabr wal muqabala  ” Jag skriver en bok om 
matematiken  jabr wal muqabala , vilket boken omfattar särskilt, noggranna och viktiga 
problem om ” matematikens vetenskap”  som är och ska vara lämpliga för alla.” 
Nedanstående problem är kortfattat av Khawarizmis algebraiska problem som kommer i 
boken  jabr wal muqabala .  
Hur stor ska sidan av en kvadrat vara om två rektanglar adderas 
med lika bredd och längden 5 då blir arean av den 39.Enligt bilden 
blir rektanglar tillsammans 10x då: 
 
Ekvationen kan skrivas  39102 =+ xx
Vänster ledet skriv som kvadrat där adderas 25 i båda led    
(x +5 )2 =39 +25 = 64 = 82

x + 5 = 8  eller x + 5 = -8 
x = 3   eller x = -13 
Enda lösningen som är  acceptabel är x = 3. 
Khwarizmi löser ekvationen geometriskt och kommer inte fram till talet –13.  
      Figur 13                               
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Riazyat 1 (matematik 1) löser andragradsekvationerna på följande sätt på sida 144-145.   
 
EX: 1 
x2 -5x + 6 = 0   För att lösa problemet använder vi formen 
(x – a)(x –b ) = x2- (a + b) x + ab 
eller                                                           
x2 – 5x + 6 = (x – 2)(x – 3) = 0 
x - 2 = 0  ;  x - 3 = 0 
x = 2   och  x = 3 
 
EX: 2 
Ekvationen 2x2 + 5x -3 = 0 löses på ett annat sätt  t.ex. 
 

0)6)2(52(
2
1352 222 =−⋅+=−+ xxxx  

 
Sätt y = 2x   ; (då y2 = (2x)2 ) 
 
y2

 + 5y - 6 = 0    ;     y2
  + 5y - 6 = (y - 1)(y + 6) ; då y = 1  och y = - 6 

x = -3   eller  x = 
2
1  

Analys: 

Kvadratkomplettering skrivas slutligen med formen qppx −±−= 2)2(
2

 i Matematik 

3000. Riazyat 1 använder kvadratkomplettering för att lösa dessa ekvationer men presenterar 
inte direkt ovanstående form och kommer i stället fram till en liknande form 

a
acbb

x
2

)4( 2 −±−
=  från ekvationen ax2 + bx +C = 0 på sidan 150-151. 

Däremot ekvationen 2x2 +5x -3 = 0 som löstes i EX 2 går att lösas med formen 

qppx −±−= 2)2(
2

. Men Riazyat 1 använder variabelbyte att lösa en 

andragradsekvation. 
 
 Matematik 3000 presenterar ekvationer som går att lösa med förenklad formen. Riazyat 1 
utnyttjar ovanstående metod för att lösa ekvationen som ingen av läroböcker i Matematik 
3000 verkar att använder den allmänna formen.  
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å vi antar de två ekvationerna :  

  

 
i hittar skärningspunkterna mellan kurvans och linjens ekvation dvs och ekvationens 

 = 3  och x = -2 

Analys  
 3000 ritar ursprungsekvationen grafiskt genom att hitta skärningspunkter på x-axel 

Andragradsekvationer grafisk metod 
 
 Matematik 3000 beskriver på sidan 268 att man löser grafiskt 
andragradsekvationer genom att rita dem och se var grafen skär x axeln. 
 
Ekvationen är  y = x2- 6x + 8 

 
 

Figur 14 
 

 
 
 

 
 

 
 

Grafisk speciellmetod i Riazyat 1 
En liknande uppgift löses i Riazyat 1 på sidan 145-146 men 
på ett annorlunda sätt:  
Lös ekvationen x2- x- 6 = 0 grafisk 
 
 
Man skriver ekvationen x2- x- 6 = 0  på formen    x2 = x + 6

 

D
                                             
Figur 15 

62

2
1

+=
=

xy
xy

V 21, yy
lösningen är:  
 
x
 

Matematik
men Riyaziat 1 löser ekvationen grafiskt genom att konstruera två mindre ekvationer i form 
av linjens ekvation och en enkel kurva i samma  koordinatsystem genom att visa var de två 
linjen och kurvan skär varandra.  Skärningspunkterna i x axeln visar lösning på ekvationen y 
= x2- 6x + 8. Å andra sidan visar B delen av Matematik 3000 bok att man kan lösa en del 
ekvationer grafiskt med hjälp av grafräknare och det är obligatoriskt enligt kursmålen att 
eleverna ska kunna den. Samtidigt visar ingen av de persiska matematikläroböcker att 
grafräknare kan eller ska användas i matematikläroböcker.  
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Omskrivning av ekvation och miniräknaranvändning 

 Matematik 3000 för kursen A och B presenteras linjens ekvation i form av 
roportionalitet. 

nde: 

ikten y gram av en bunt A4-papper är proportionell mot antalet papper x i bunten. 
n bunt med 25 papper väger 120 g. 

 papper då  x  = 0, 50 , …, 250 
 som värdetabellen visar. 

ten 600 g. 

 k         a) x = 25 ger y = 120 

       k = 4,8 
                 y = 4,8x 

Figur 16 
Vär bell       b) Tabelle  = 0 och har steget 50.  

   
er fönsterrek jälp av tabellen. 

    I x-led från x  = 0 till  x = 250 med skalstrecksavståndet 

                       
I y-led från ymin= 0 ymax = 1200 med skalstrecksavståndet Yscl = 200 

 
 

 

igur 17 

 sidan 96: 
 för priset 11 kr. Hans kompis köper ett speciellt 

apper och tre pärmar  för priset 18 kr.  
ad kostar det speciella pappet och en pärm? 

x y 

Uppgift 8 
 
På sidan 72 i
p
  
Problemet är följa
 
 
V
E
a) Bestäm proportionalitetskonstanten k i ekvationen 
b) Gör en tabell som visar vikten av x
c) Rita grafen till ekvationen y = k·x inom det området
    Markera på grafen koordinaterna för den punkt som svarar mot vik
 
          Bestämning av

        120 = k · 25 
           
  

deta   n börjar med x
            
c) Vi bestämm tangel med h

min max 
 
 
    Xscl = 50    

  
 

 

 
 
F
 

0 0 
50 240 
100 0 48
150 0 72
200 960 
250 1200 

 
 
Nedanstående uppgift kommer från Riazyat 1
Ali köper två speciella papper och en pärm
p
V
 
Om x är priset för ett speciella pappet och  y är priset för en pärm då har vi: 
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 x          +         3y  = 18 

   2 Papper            1 Pärm                          1 Papper           3 Pärmar 

raiska metoden. 
oken. 

          2x        +            y    =     11          ;          
 
     Priset för           Priset för                      Priset för           Priset för 
  
 
 
Förra året lärde ni er ekvationssystemet genom att ni använde den algeb
Nu ska ni lösa dem med hjälp av linjens ekvation skriver Riazyat 1 lärob

 
Figur 18 

 

Analys: 
 diskuteras i den här delen av uppsatsen ser mycket annorlunda ut när  dessa 

mförs med varandra. I den svenska matematikläroboken har ett avsnitt om begreppet 
 hittar motsvarande i de persiska läroböckerna som jag 

Å andra sidan framställs en del uppgifter i Matematik 3000 för att använda 

På sidan 32 i läroboken  Hessaban beskrivs sambandet mellan addition och multiplikation 
mellan rötterna i en andragradsekvation enligt följande:   
Om vi har en andragradsekvation , som ,  
 
 

 Uppgifterna som
jä
proportionalitet vilket jag inte
undersökt. 
grafräknare att lösa uppgifterna. Dessa uppgifter visas med en bild av miniräknare i det 
avsnittet. Svenska matematikkursplanen har krav att eleverna ska kunna behärska miniräknare 
för att kunna lösa en del uppgifter. När det gäller miniräknares användning erbjuder varken 
den persiska läroboken eller skolan att utnyttja grafräknare över huvud taget. Det gäller för de 
flesta matematik kurserna och andra ämne också. Att kunna översätta problemsituationen till 
en ekvation ser man ganska tydligt i de två exempeluppgifterna här både från persiska och 
svenska läroböcker. Att tolka olika situationer till en ekvation är ett krav enligt svenska 
kursplanen. Sådana uppgifter finns det ganska gott om i Matematik 3000 för kurserna A, B, C  
och D, vilket jag saknar lika mycket av dessa uppgifter i de persiska matematikläroböckerna.     

Ekvationsmodeller 

Uppgift 9 
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02 =++ cbxax  
om vi kallar rötterna α och β då  

a
h c

=⋅ βα  oc
a

−=+ βα  och         

0))(( =−−

b 0)(2 =⋅++− βαβα xx

βα xx  
 
Addition av två tal blir 11 och multiplikationen av samma tal ger resultatet 24. 
ilka är de två talen?   

 
v

11=+ βα  och 24=⋅ βα  
0) +β x          (2 =⋅+− βααx

Då 
 eller  − 08x    x = 3  eller   x = 8 

atematik för kuren  och D har många sådana uppgifter som är avsedda att lösas med 
miniräknare och grafräknare. 
Här väljer jag en uppgift ur atik 3000 C och D på sidan 276 som löses med numeriska 

d eller grafräknare. 
djegr tionen (f  ett 

liserar detta m
ln mellan 0 och 1.  

 
essaban den persiska läroboken löser en de er med en speciell metod som jag inte 

finner i gymnasieböckerna Matematik 3000 otsvarande uppgifter i 
lgebrakurs eller annan matematikkurs vid universitetet. Matematik 3000 löser en 
edjegradsekvation med grafisk eller numeriskmetod. Ekvationer eller uppgifter som enbart 
ses numeriskt går att identifiera i både persiska och svenska läroböcker. Matematik 3000 har 
te enbart uppgifter som löses grafiskt utan en del uppgifter rekommenderas att  eleverna 

raiskt och numeriskt. 

0)8)(3(024112 =−−⇒=+− xxxx  
03 =−x ⇒=

De två talen är 3 och 8 
 
 
M  3000  C

 Matem
meto
Tre adsfunk 22) 3 −+= xxx  har

ed en tabell och 
 

enda nollställe. Vi loka
raf. Grafen skär x-axeg

 
 

 
 

Figur 19

 

 

Analys: 

H l ekvation
 däremot har jag sett m

a
tr
lö
in
löser algeb
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rots att algebran påstås vara 4000 år gammal enligt Hatami (1998) skriver Khwarizmi i sin 
ok att han för första gången skriver en bok om algebra och nämner Diofantos verk om          
 Aritmitica” och hedrade Diofantos som ”algebrans fader” Hatami (1998).  Fortfarande 
ämns Khwarizmi och andra kända Matematiker i läroböckernas historiska del både i 
atematik 3000 A och B och i IranskaMatematik läroböcker. Spåren efter Khwarizmis 

atematikläroböcker när vi vill lösa ekvationer och algebra.  Dessa 
 
 

l enkla och generella algebraprinciper studerar eleverna i skolan och vi kallar den 

an finner många tydliga likheter och skillnader bland de två ländernas 

 jag en del skillnader mellan Matematik 3000 för kurserna 
, B, C och D och persiska läroböcker.  Matematik 3000 presenterar ett stort antal algebraiska 

ill en 
lgebraisk ekvation eller  översätta ur en verklig situation till en ekvation. Det finns färre antal 

8. Sammanfattande analys av läromedelsjämförelse 
  
T
b
”
n
M
tankegångar finns i flera m
tankesätt har förts vidare under flera år och algebrans skrivsätt har förändrats efter hand från
en retorisk språkform och geometri till ett kort symbolisk språk som gäller i många länder. En
de
skolalgebra. Skolor undervisar i algebra över hela världen nästan på en liknande sätt men med 
en del skillnader. Skillnaderna ser vi i svenska läroböcker som skrivs enligt en del strukturer 
och regler ur en läroplan. Dessa regler är enligt Bergsten m.fl. (1997) att skriva en ekvation ur 
en situation och översätta till en ekvation och lösa den genom analys och omskrivningar mm. 
Persson (2002) menar att det är meningsfull att eleverna får använda verklighetsanknutna 
problem uppgifter. Dessutom kan problemuppgifterna presentera ett spel och lek så att blir 
lustfyllda och utmanande samt tillfredsställer eleverna.  
 
Svenska kursplanen påminner om att eleverna ska behärska miniräknare och grafräknare och 
många sådana uppgifter finner jag i sambandet med miniräknare. Medan svenska kursplanen 
är tillgängligt på skolverkets hemsida och i bokhandeln finner jag varken en läroplan i Irans 
skolverk eller deras bokhandel.  Intervjun med en matematiklärare som bor i Iran pekar på att 
inga sådana kursmål eller läroplaner finns. Vilka uppgifter som väljes för läroböckerna 
uppfattas som en modell och tänkesätt av en sort kursplan bakom Iranska matematikläroboken 
som reflekteras bara i läroböcker.  
 
M
matematikläroböckers i gymnasiet. En skillnad mellan de två ländernas läroböcker är 
upplägget av layout och bilder. Matematik 3000  presenterar flera bilder anknutna till 
uppgifterna, men iranska läroboken är lite snål att visa sådana uppgifter i algebradelen.  
 
En tydlig likhet bland matematikläroböckerna är gemensamma symboler och variabler vilket 
de flesta länder använder sig av oavsett vilket språk de talar. När det gäller antalet algebraiska 
uppgifter i läroböckerna upptäcker
A
uppgifter i varje avsnitt oavsett uppgifternas formgivning dvs uppgifter som översätts från ett 
problemsituation till ekvatione och många miniräknare uppgifter.  
 
Matematik 3000 visar upp mängder av uppgifter där eleverna ska tolka textuppgifter t
a
liknande uppgifter i Riazyat 1 och Riazyat 2. Många algebraiska delar har samma tema i båda 
läroböckerna vilket böckerna inte presentera i samma ordning. Man finner vissa ekvationer 
som löses grafiskt och faktoruppdelningsuppgifter löses annorlunda i persiska läroböcker än 
vi gör i Sverige. Många exempeluppgifter presenteras med olika färger i persiska boken men 
inte alla uppgifter då kunde vara bra att Matematik 3000 skulle ha visat många exempel 
uppgifter med olika färger för att eleverna skall förstå lättare. 
 
Problemuppgifterna som presenteras i Matematik 3000 med text, kompletteras ytterligare med 
bild för att tydliggöra uppgiften och dessa bilder syns färre i persiska läroboken.  
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orters uppgifter från ekvationer 
ll och med svåra grafiska ekvationer och funktioner. Författarna till de persiska läroböcker 

   Publisher: Charles E. Merrill Company 

 Publisher: Charles E. Merrill Company 

öckerna och  karakteriserar en annan skillnad med 
 uppkommer frågan hur eleverna kan se att de har löst uppgifterna 

verna i den persiska gymnasieskolan får diskutera 
ktionstiden eller så någon elev löser frivilligt en 

r andra elever och läraren kontrollerar och kommenterar eventuellt med 
variant är att läraren löser efterfrågade svåra uppgifter på tavlan. 

r facit på alla uppgifter och eleverna har ansvar att 
sa och fundera själva över uppgifter men i annat fall får de fråga matematikläraren om 

 
 

Matematik 3000 för kursen A och B trycks som en bok med flera sidor men persiska 
läroboken publiceras i form av två böcker som Riazyat 1  och Riazyat 2.  
 
Ett viktigt moment som saknas i persiska matematikläroböcker är miniräknare och 
graffunktionsdelen för att använda och lösa och studera olika s
ti
refererar även t.ex till utländska källor som följande: 
 
1 –Pre - Algebra. A Problem - Solving Approach  
     by: Price, Rath, leschensky 
  
2-Algebra one and Algebra two  
    Publisher: Charles E. Merrill Company, 
3-Mathematics 1 & 2   
    by Douglas Bumby & Richard Klutch 
  
4-Algebra 1& 2;    
    by: Russell. F Jacobs 
    Publisher: Har Court Brace Jovanovich. 
 
Persiska läroböcker saknar facit i slutet av b
svenska läroböcker. Då
korrekt utan facit. Intervjun visar att ele
lösningsförslaget med varandra under le
uppgift på tavlan fö
rätt lösning. En annan 
Emellertid har svenska matematikläroböcke
lö
vägledning för att komma fram till lösningen. I svenska läroböcker finns det en del uppgifter 
som eleverna inte får lösa med hjälp av miniräknare eller grafräknare, dessa uppgifter har 
snälla siffror så att eleverna kan lyckas komma fram till lösningen utan hjälpmedel. Liknande 
grundtanke följs över alla uppgifter i de persiska matematikläroböckerna där det går att lösa 
uppgifter utan tekniska hjälpmedel och med trevliga siffror. Eleverna köper själva de persiska 
läroböckerna men i den svenska gymnasieskolan får eleverna låna dessa läroböcker under 
läsåret.   
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Miniräknare är förbjudet i Irans Gymnasieskola 
   

 
 
           Från 

Till 

Si Formler 
Symboler  Texter 

tuationer Tabeller Grafer 

Situationer 
Texter 

 Tolka tabeller Tolka grafer Känna igen 
och tolka 

Tabeller Samla in Data  Avläsa punkter Beräkna 
värden 

Grafer Skissa Grafer fer Plotta gra  Plotta 
funktioner 

Formler 
Symboler 

odellera 
Situationer 

l
Till data funktioner till 

graf 
 

 

M Anpassa forme Anpassa Omskriva, 
manipulera

(Persson, 2002
 

 undersökning över tekniska hjälpmedelsanvändningar i 
gymnasieskolan. Undersökningen visar att tekniska hjälpmedel eller miniräknare användes 

lgebra un  i jämfö te orier. 

Diagramet visar hur man kan avläsa Persson tabell från ationer texter  till att samla in 
data, och skissa grafer eller modellera situationer. Pilen i ”Situationer texter” riktad uppifrån 

eråt, beskriver att förekommer färre sådana uppgifter i persiska matematikläroboken. Resten 
v de pillarna ifrån miniräknaren bilden på tabellen visar att eleverna i iransk matematik 

mförelse av matematikläroböckerna visar att båda dessa länders läroböcker beskriver lite 

. När det gäller den persiska 
roplanen ser man inte en klar läroplan tillgänglig. Även lärare som jobbar i skolan känner 

förlaget 
om producerar läroböcker och skolorna väljer bland de bästa enligt skolans tolkning av 

, 3 29)  

 
Dahland (1997) publicerade en

mindre i a der år 1995 rd med andra ma matikkateg

 ”situ
  

”

n
a
läroböcker inte får använda miniräknare i någon av dessa situationer uppifrån neråt enligt min 
studie under gymnasieskolan i Iranska matematikläroböcker.  
  
Jä
kort i många avsnitt om matematikhistoria och till och med om algebrans och matematikens 
utveckling och beskriver lite kort om dess inverkan på människornas framtid och liv.  
 
Den svenska läroplanen och kursplanen har tydligt beskrivit hur kursmålen ska nås och vad 
eleverna bör lära sig inom ramen för matematikkursplanen. Den tolkas av den lokala skolan 
och enskilda lärare men kursmålen ändras inte av skolorna
lä
inte till att sådana läroplan kan existera som undervisningen ska grundas på enligt läroplanen. 
Det enda läroplan som finns att tolka är persiska läroböcker. Läroböckerna trycks av Irans 
skolverk och gäller i hela landet. I den svenska modellen finns det olika privata bok
s
kursplanen.  
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läroboken och detta som diskuteras kort i avsnittet nedan. Metoddiskussions 
etoden och beskriver hur jag undersökt läroböckerna och pekar på vissa brister 

var en professionell forskning.    

era lika mängder från båda leden 
t multiplikation med båda leden av en ekvation för att förenkla den känner vi igen från 

etrins roll i algebra lösningar. 

 den dyrbara grafräknaren 
ärför råder inte skolorna att eleverna ska använda den.  

industri.   

ner till räknarnas funktioner och kan lösa en del svåra uppgifter enligt 

rande läroböcker bra som 
e är? Vi vet inte än enligt Dahland (1997) hur räknares användning  kan påverka elevernas 

9. Diskussion 
Resultatdiskussion vill reflektera de slutsatser som kommit fram i studien. Studien vill 
undersöka skillnader mellan de lärobokarna genom att man kan välja en bra lärobok för 
framtida undervisningen i skolan. Forskningen ska försöka att förbättra läroböckerna varje år. 
Undersökningen har kommit fram till då iranska läroboken har vissa svagheter jämfört med 
en svenska d

undersöker m
resurs i mitt arbete för att 
    

9.1 Resultatdiskussion 
Vad jag har lärt mig av hela uppsatsen är att spåren av algebra följer fortfarande i våra 
läroböcker från många hundra år tidigare oavsett vilken lärobok eleverna studerar. Vi kan 
identifiera många lösningsmetoder i gymnasieskolans matematik som påminner om den 
gamla algebran. Om vi löser algebra med symboler t.ex  ordet jbar som betecknar addera lika 

ngder i båda leden av en ekvation,  mugabala subtrahmä
sam
Khwarizmis metod. Vi ser även geom
 
 När det gäller jämförelse av läroböckerna ur algebraperspektivet ser vi en del tydliga 
skillnader. Svenska läroböcker presenterar flera problem med text situationer som ska 
översättas till ekvationer av verkliga vardagliga fenomen. Den sortens uppgifter förbereder 
eleverna för att kunna lösa en del problem i t.ex. arbetslivet. Grafräknaren och miniräknare 
betraktas som ett nödvändigt hjälpmedel i svenska skolan enligt kursplanen medan den inte 
används i Iranska skolan på grund av att den är dyrt och många elever har inte råd att köpa 
den. Jag anser att drygt sextio procent av elever inte har råd att köpa
d
En grafräknare kan kosta drygt hälften av en månadslön för en låginkomsttagare. Därför flesta 
har inte råd att köpa den typen av grafräknare åt sina barn. Då har inte iranska läroböcker 
miniräknare och grafräknare uppgifter i sina läroböcker som eleverna kan lösa med 
grafräknare. 
Därför använder persiska läroböcker fortfarande tabeller och vill inte komma ur det 
traditionella skolsystemet. Den svenska läroplanen vill inte bara lära eleverna matematik och 
algebra utan den vill att eleverna förstår algebran och dess användningsområde och förbereder 
elever att de kan använda matematiken i näringslivet och 
 
Att växla mellan olika situationer i algebra och att kunna hantera algebran begriplig påpekas 
av forskarna. (Bergsten m.fl. (1997). När det gäller miniräknare antar jag att det behövs att 
eleverna kän
kursplanen. Då uppstår frågan om det är bra att använda räknare i skolan i alla 
matematikkurser eller inte. Vi vet att svenska kursplaner kräver miniräknare i 
gymnasieskolan. Använder eleverna räknare för att bara lösa en del uppgifter? Skulle eleverna 
en viss termin använda miniräknare för sina uppgifter eller är nuva
d
matematiklärande. Det finns inte heller någon studie som jämför hur saknade facit i 
läroböckerna kan påverka elevernas matematikinlärning. Jag vet att antalet uppgifter som 
svenska läroböckerna erbjuder är enormt stort och de behöver facit för i annat fall hinner bara 
eleverna med  några enkla uppgifter. Men ingen forskning visar att användningen av tekniska 
hjälpmedel kan förbättra eller försämra matematiklärandet. Varför ska inte eleverna behärska 
tekniska hjälpmedel och lösa extra uppgifter i persiska matematikböcker med hjälp av 
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tala direkt med de ansvariga som konstruerat och valt 
atematikläroböckerna. Jag ville veta vilka normer och tankar de anser ska 

 läroböckernas. Jag anser att den svenska kursplanen och 
en det finns inga informationer som talar om 

tt kursboken ska innehålla sådana kriterier. Åtminstone måste läroböckerna tydligt beskriva i 

r Iranska skolelever köper grafräknare eller 
rsämras elevernas matematikkunskaper? Undersökningen visade att inga av de Iranska 

miniräknare eller grafräknare trots att det redan finns uppgifter som eleverna ska lösa utan 
tekniska hjälpmedel?  
 
Det kan hända att skolor delar ut läroböcker gratis till eleverna vilka kan innehålla tydliga 
eller dolda reklam i böckernas texter eller på bokens omslag på något sätt. Jag anser att det 
vore bra om Skolverket kom med rekommendationer när det gäller reklam och vissa förslag 
för en ideal läroböck enligt min uppfattning och diskussion som förekom i tidigare didaktiska 
ämneskurser under hösten 2004. 
 

9. 2 Metoddiskussion 
 
När det gäller jämförelse av läroböckerna har det inte varit något problem att jämför dem trots 
att samma sorts uppgifter inte exakt finns i samma kapitel i böckerna. Det hade varit bra om 
ag hade haft möjlighet att samj

uppgifterna för m
styra valet av uppgifter son finns i
kursmålen beskrivs tydligt för många kurser m
a
början av böckerna vilka kriterier normer och de använder i sina läroböcker. Vem vet hur 
enskilda skolor väljer nästa årskurs läroböcker.  
 
Den svenska kursplanen och kursmålen är tillgängligt på nätet. Men den iranska läroplanen 
har varit dold för mig och för många. Jag önskar att jag hade möjligheten att diskutera med de 
ansvariga på Irans skolverk och förstå vilka normer och kriterier som egentligen gäller för 
matematikläroböckerna eller varför miniräknare inte får användas överhuvudtaget. E-post och 
telefonkontakter med Irans skolverk gav inte något resultat. Det verkade som om ingen ville 
ställa upp och svara på frågor. Är det dyrt fö
fö
skolorna får använda räknare överhuvudtaget och granskningen av uppgifternas form bevisar 
det också. Jag saknade iranskt litteratur och forskarnas inställning till läroböckerna och 
algebra i gymnasieskolan och användandet av tekniska hjälpmedel. Bland de frågor som jag 
inte fick svar på är varför Iranska läroböcker refererar till utländska böcker. Är det svårt att 
konstruera matematikuppgifter eller finns det någon annan anledning till att man väljer att 
använda andra källor för att konstruera läroböckernas uppgifter? 
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