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Abstract 
I studien jämförs matematikläroböcker från Sverige och Rumänien inom två områden: algebra och funktioner, med 
fokus på andragradsekvationen och andragradsfunktionen. Den teoretiska delen och uppgifterna som undersöks hör 
till läroböcker under gymnasiets första år på NV - programmet. Läroböckerna undersöks med hänsyn till tre 
perspektiv: det teoretiska upplägget, uppgiftsinnehållet och hur det historiska perspektivet på matematikens 
utveckling införs i läroböckerna. Granskningen av läroböckerna utförs utifrån kursplanernas innehåll och mål i de 
två länderna. Kursplanernas innehåll och mål för undervisning i matematik för NV-programmet granskas med hjälp 
av en empirisk metod, medan läroböckernas teoretiska upplägg, uppgiftsinnehållet och det historiska perspektivet i 
läroböckerna undersöks kvalitativt. Undersökningen baseras på en samling matematiska begrepp, typer av 
uppgifter och aspekter ur det historiska perspektivet. Resultatet anges i sammanfattande tabellform, som underlättar 
läsning och analys av likheter och skillnader. Jämförelsen av kursplanerna finner många likheter när det gäller 
måluppfyllelse och markanta skillnader i innehållet och uppdelning av det matematiska stoffet mellan olika 
årskurser. Den rumänska kursplanen betonar inte användning av miniräknare i matematikundervisningen, elevernas 
arbete i mindre grupper och miljöfrågor. De rumänska och svenska kursplanerna har liknande mål när det gäller 
förmågor som eleverna ska utveckla under utbildningen, men metodiken som används i läroböckerna för att 
uppfylla dessa mål skiljer sig både när det gäller presentation av teori och uppgifter. De rumänska läroböcker har 
inga uppgifter som anlitar tekniska hjälpmedel. Det finns också vissa skillnader när det gäller det matematiska 
språket som används i läroböckerna. I rumänska läroböcker är språket mer teoretiskt och presenterar flera 
matematiska begrepp, medan de svenska läroböckerna föredrar repetition av algebraiska kalkyler och presenterar 
teorin mest på ett praktiskt sätt. De svenska läroböckerna har flera uppgifter med lösning av andragradekvation och 
textbaserade uppgifter än rumänska läroböckerna, medan de rumänska läroböckerna har större variation och 
presenterar flera typer av ekvationer, uppgifter om matematisk modellering och uppgifter med olika matematiska 
krav. Den svenska modellen visar en mångfald av uppgifter i läroboken, vilka passar att lösa både med och utan 
räknare. När det gäller det historiska perspektivet på matematikutveckling finns både likheter och skillnader. Alla 
läroböckerna använder samma metoder och regler för algebriska kalkyler och för att lösa andragradsekvationen 
men de  svenska läroböckerna presenterar även korta beskrivningar av matematiker som bidrog till matematikens 
utveckling och en del historiska uppgifter.  
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1. Inledning 

Mitt intresse för läroböcker i matematik har börjat under kurserna ”Elevens lärande och 
begreppsutveckling i matematik” och ”Läraren och lärarrollen i matematik” när jag arbetade 
med uppgiften ”Granskning av läroböckerna”. Under dessa tillfällen och senare under min 
VFU analyserade jag olika matematikläroböcker med varierade innehåll och svårighetsgrader. 
Mina första analyser tog hänsyn av det allmänna pedagogiska konceptet ”En skola för alla” 
för att senare under kursen ”Att stödja och utveckla matematisk förmåga”, fastnade mitt 
intresse på frågor kring undervisningsinnehåll i läroböcker för elever med fallenhet i 
matematik och elever som går NV-linje och vill studera vidare på universitet.      
     Flera studier under senaste åren visar två huvudtendenser. De ena talar om att antalet 
sökande till lärarutbildning i matematik har minskat, den andra påpekar att olika universitet 
slår larm om otillräckliga kunskaper i matematik som nybörjarstudenter har under första 
läsåret. Låga kunskaper i matematik och matematiska språket ledde till att en del studenter 
avbryter sina studier under första året, att universitetslärarna tvingas sänka kraven vid olika 
tentor och att färre studenter anmäler sig till matematik kurser på C och D-nivå på universitet.  
    Sydsvenska Dagbladet (2004) publicerade artikeln ”Blivande civilingenjörer kan inte 
räkna”   http://sydsvenskan.se/lund/article129386.ece. Artikeln påvisar att sedan 1997 har 
antalet civilingenjörer som är riktigt svaga i matematik fördubblats medan andelen riktigt 
duktiga elever har minskat med en tredjedel. Nästan var tredje student missar idag sin första 
matematiktenta på LTH och även de duktiga eleverna upplever ett för stort gap mellan 
gymnasie- och universitetsmatematik. De intervjuade studenterna svarade att de tyckte att 
matematiken som undervisas på universitet och högskolor är väldigt teoretiskt jämfört med 
gymnasiet, att deras MVG – betyg i matematik inte stämmer med nivån som krävs på 
universitet och högskolorna, vilket var chockerande för många av dem. Per Holm, 
utbildningsansvarig på LTH tror att det handlar om studieteknik - ovana att anstränga sig i 
sina studier. LTH:s ledning oroar sig även över att matematikundervisningen blir mindre 
viktig i grundskolan, medan den blir mer viktig inom ingenjörsyrket. LTH har högst 
matematikkrav i landet vid intagningen, vilket de anser borde ge en signal till studenterna om 
hur viktigt matematiken är. LTH lägger skulden på gymnasieskolan för kunskapsförsämring i 
matematik. Artikeln framför fem orsaker som ligger till grund till fenomenet: 

1. Fler antas till utbildningarna och sänkta intagningspoäng  
2. Mindre matematikundervisning på gymnasiet, en minskning med 20 % på 10 år. 
3. Betyg och intagning missgynnar matematikstudier 
4. Man får inte längre använda miniräknare och formelsamling på universitet 
5. Olika syn på vad som är viktigt, vardagliga begrepp i matematik tas inte upp. 

Skolverket (2005) varnar också i artikeln ”Gymnasieutbildade är inte tillräckligt förberedda 
för högre studier”, att gymnasieelever som börjar på universitet har stora brister i analytisk 
problematiseringsförmåga. 
     Ett liknande fenomen har inträffat i Rumänien efter kommunismens fall. Rumänska elevers 
kunskaper har försämrats på grund av många och stora förändringar, otydliga reformer, 
många nya läroböcker med kontroversiellt innehåll, nya lärare med sämre kunskapsnivå. Både 
elever och lärare utsattes för snabba förändringar när det gäller undervisningsmål och 
utbildnings lagstiftning. I Rumänien består grundskolan av 8 år och gymnasieskolan 4-årig. 
Inträdet på olika gymnasier gör med hjälp av en gemensam tenta och fördelning mellan olika 
gymnasier görs enligt elevernas val och deras betyg på tentamen, vilket leder till att 
gymnasierna med inriktning mot programmering (nivå M1) och NV – program (nivå M2) får 
de bästa eleverna. De flesta av dem väljer sedan att studera vidare på universitet och 
högskolor. Det finns socioekonomiska motiv till elevernas sämre resultat: övergång från 6 till 
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5 dagars arbetsvecka, större tillgång till nöje (TV-program, Internet, spel) och arbete under 
studierna. Jag ska bortse från dessa orsaker i min analys. Däremot jag ska fokusera på 
didaktiska och pedagogiska aspekter. I Pisa - undersökningen fick rumänska elever som har 
slutat grundskolan resultat som ligger under genomsnittsnivån bland de deltagande länderna. 
Svenska elever ligger på lite högre nivå än genomsnittet men det är oroväckande att resultatet 
år 2006 är något sämre än år 2003. Å andra sidan är det viktigt att lägga märke att liknade 
Pisa undersökningar inte finns för elever som slutar gymnasiet vilket gör det svårare att göra 
några jämförelser mellan länderna. 
    Vilka orsaker kan ligga som grund till försämrade matematiska kunskaper i de två länderna 
under det senaste decenniet? Är det använda pedagogiken och arbetsmetoderna som inte 
längre passar till elever som redan lever i ett informationssamhälle?  Kan bättre utformning av 
läromedel bidra till mera strukturerade teoretiska kunskaper, högre matematiskt språk, djupare 
teoretiska kunskaper och mer intressanta uppgifter för att vidare ge duktiga elever större 
förutsättningar för att klara matematikämnet på universitet?  
    Det råder stor debatt idag i både Sverige och Rumänien om hur lärobokinnehållet ska 
presenteras så att de ska väcka elevernas intresse, ro och motivation, ge dem en stabil 
teoretisk bas för fortsatta studier. Rumänska författare för NV - programmet vill att 
läroböckerna ska förbereda eleverna för vidare studier på universitet eller högskolor. Nivån 
för det matematiska språket i gymnasieskolan skiljer sig inte från det matematiska språket på 
universitet och behovet för anpassad matematik till elevernas verklighet och behov styr inte 
alltid undervisningsinnehållet trots att en del elever, enligt rumänska 
utbildningsdepartementets undersökningar, saknar starkare koppling till vardagslivet. De 
svenska läroböckerna däremot har ändrats väldigt mycket sedan 70 och 80 – talet i försöket att 
göra dem mer attraktiva, strukturerade och mer anpassade till elevernas behov genom att välja 
bort ett antal matematiska begrepp.  
    Att granska läroböcker är en viktig och intressant aktivitet en lärare behöver utföra under 
sitt arbetsliv och det handlar ofta om att välja läroböcker som passar bäst till kursmålen och 
elevernas förutsättningar. Jag väljer att undersöka innehållet i svenska och rumänska 
läroböcker och kursplaner eftersom jag känner de två utbildningssystem och mina 
språkkunskaper är en resurs till sökande av material i de två länderna. Som stöd i min studie 
inleder jag med en beskrivning av viktiga perspektiv som rör utformning av läroböcker och en 
del forskning inom skolalgebra. Det kan vara intressant att undersöka och analysera svaga och 
starka aspekter som präglar de två pedagogiska koncept att undervisa matematik och upptäcka 
möjligheter för att förbättra presentation av matematiska stoffet så att eleverna lättare förstår 
innehållet. Resultat av undersökning av läroböckerna kommer jag också att använda i min 
undervisning genom att låna vissa arbetsmetoder som passar just mina elever.  
 

1.1 Begreppsförklaring 
Skolöverstyrelsens Läroboksnämnd – bildades år 1938 och arbetade med granskning, 
registrering och information om läromedel.  
Statens Läroboksnämnd – Skolöverstyrelsens Läroboksnämnden bytte namn 1948. 
SIL – Statens Institut för Läromedelsinformation, bildades 1974, arbetade med bedömning av 
läromedels saklighet, allsidighet, uppföljning av mål i läroplanerna. Den avskaffades 1991 på 
riksdags beslut, efter riksrevisionsverkets granskning.  
Skolverket – central förvaltningsmyndighet för det svenska skolväsendet. Bildades år 1991. 
Basläromedel - läromedel som täcker upp stora delar av ett ämne och som följer läroplanen.  
Lärobok – Läromedel i bokform 
Rika uppgifter – uppgifter som löses med flera metoder och innehåller flera begrepp 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte och frågeställningar 
 
Min uppsats syftar till att granska läromedel från Sverige och Rumänien med hänsyn till vad 
kursplanerna i de två länderna föreskriver. Granskningen ska visa vad kursplanerna 
föreskriver när det gäller mål och matematiska stoffet, läroböckernas allmänna innehåll, 
läroböckernas algebra innehåll, det historiska perspektivet på matematikens utveckling, hur 
matematiska stoffet läggs upp. Vidare ska studien undersöka vilka typer av uppgifter, 
exempellösningar och erbjudna uppgifter finns i dagens svenska och rumänska läroböcker, 
något om läroböckernas layout i samband med teoretiska presentation och uppgifter. Viktiga 
frågor som jag ska tar upp i mitt arbete är vilka skillnader och likheter finns mellan:  
 

- kursplanerna i matematik i de två länderna? 
- teorin i rumänska och svenska läroböckerna när det gäller matematiska språket och 

begrepp? 
- olika typer av uppgifter som presenteras i läroböckerna? 
- hur speglas det historiska perspektivet på matematikutveckling i läroböckerna? 

 
 

2.2 Avgränsningar 
 
Undersökningen begränsas till läroböcker för NV – programmet men att granska hela det 
matematiska stoffet i alla läroböckerna för NV - program är ett alldeles för stort projekt för att 
kunna få plats i mitt arbete. Därför ska jag begränsa mig till följande: 

- För det första ska jag endast granska läroböckerna i matematik A och B i Sverige som 
motsvarar årskurs 9 i Rumänien (första årskurs på gymnasieskolan).    

- Vidare ska jag fokusera på ekvationer och funktioner av andra graden, 
ekvationssystem, olikheter och system av olikheter.  
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3. Teoretisk bakgrund 

3. 1 Skolperspektiv för undervisning av matematik 

3.1.1  Lpf94 och rumänska styrdokument 
Skolväsendet vilar på demokratins normer. Lpf94 preciserar följande:  
 
”Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleverna utvecklar sin tilltro till den egna förmågan 
att lära sig mera matematik, att tänka matematiskt och att använda matematik i olika situationer.” Lpf-94 
”Utbildningen syftar även till att eleverna skall uppleva glädjen i att utveckla sin matematiska kreativitet och 
förmåga att lösa problem samt få erfara något av matematikens skönhet och logik.” Lpf-94 
 
Lpf94 betonar skolans ansvar att bygga elevens glädje och tilltro till matematik. Det är viktigt 
att eleven ska uppleva glädjen i att utveckla sin matematiska förmåga att lösa problem, 
utveckla sin kreativitet och förmåga att tillämpa matematik i vardagslivet. Skolan ska lära 
eleven tänka kritiskt, analysera, granska fakta i olika förhållande och perspektiv, se olika 
alternativ, bedöma och lösa problem för att självständigt kunna ta ställning i frågor, som är 
viktiga för dem själva och samhället. Eleven skall kunna ta ansvar och lösa problem både 
själv och i grupp med respekt för skolmiljö och sina kamrater, utveckla förmåga att kunna 
redovisa skriftligt och muntligt för sina gruppkamrater.  
    Rumänsk skola stödjer sig på skollagen och kursplanen utgiven för varje årskurs. Det finns 
liknande mål när det gäller undervisning av matematik som svenska läroplan men finns dock 
några aspekter som skiljer markant. Dessa aspekter ska granskas i min studie. 
 

3.1.2 Lärobokens roll i matematikundervisning i Sverige och Rumänien 
Läroböckerna kommer under mitten och slutet av 1800-talet och inför en stor förändring när 
det gäller informationsutbud i skolan. Enligt Säljö (2000) betyder läroboken en revolution i 
skolans kommunikativa miljö och bidrar till större krav när det gäller förmedling av 
matematiska texter för pedagogiskt bruk i skolvärlden. Skolverket rapport 285 gör en 
tillbakablick på vem som hade uppdrag att granska och godkänna läroböcker. Skolverkets 
Rapport 285 påpekar att läromedlen uppfyllde statens behov av att styra skolverksamheten 
och att skapa en likvärdig och enhetlig skola. Statliga kommissioner har granskat och värderat 
läroböcker sedan mitten av 1800- talet ända fram till början av 1990-talet. Från 1938 enda 
fram till idag så fanns flera myndigheter som fick som uppdrag granskning av läromedel: 
Skolöverstyrelsens Läroboksnämnd, Statens Läroboksnämnd, SIL, Skolverket. Statens 
kontroll och styrning av läromedlen reducerades och den statliga auktorisation av läromedel 
som basläromedel betytt försvann. Grundskoleförordning, en föreskrift om läromedel och 
lärobok § 24 fastställer läromedels centrala roll i undervisningen och att eleverna utan kostnad 
ska ha tillgång till böcker, skrivmateriel och andra hjälpmedel. ”Särskild vikt skall läggas vid 
att eleverna i undervisningen har tillgång till läromedel som täcker väsentliga delar av ett 
ämne eller ämnesgrupp och som ägnade att ge fasthet och sammanhang i studierna” Skolans 
ansvar att se till att eleverna har tillgång till läroböcker som passar bäst sina förutsättningar, 
betonas också i Lpf94. I Sverige att göra en lärobok innebär en process som innehåller fyra 
faser: planering, projektstart, produktion och publicering. Skolverket har kommit fram till att 
det framförallt är två faktorer som styr upphovet av ett läromedel: det pedagogiska behovet 
och marknaden. På mindre förlag kan även pedagogiska idéer styra utgivningen. På grund av 
att kostnaderna för ett läromedel kan stiga upp till flera miljoner kronor, är det en 
grundförutsättning för förlaget att den kommer att säljas på marknaden. Förlaget prövar en 
ide, gör en undersökning på marknaden om behov av just detta material. Sedan beslutas om 
läroboken ska ges ut eller inte.  
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     Säljö (2000) påstår att läroboken i sig inte kan lösa och tillfredställa de grundläggande 
problem och behov i undervisningen. Han framhäver dock att läroböcker speglar författarens 
normer, koncept, attityder, metodik och värderingar. Lärobokens material är utformad för en 
tänkt läsare, anpassningen görs utifrån föreställningen om vad lärande är. Anpassningen 
innebär alltid att man delar upp helheter i mindre delar som kan läsas och tas upp lättare av 
eleverna. Varje elev har emellertid sina egna förutsättningar, behov och förkunskaper och en 
enda lärobok kan inte tillfredställa alla eleverna. Alternativa läroböcker blir då nödvändiga. 
     Skolverket (2003), rapport 221, ”Lusten att lära - med fokus på matematik” påpekar att 
läroboken har en dominant roll i undervisningen både när det gäller innehåll, uppläggning och 
undervisningens organisering. 
 
”Det är frapperande vilken dominerande roll läroboken har i undervisningen, både i positiva och negativa 
termer, och dess roll för elevernas lust eller olust inför matematik lärandet. Det gäller […] mest påtagligt i de 
senare åren i grundskolan, på gymnasiet och vuxenutbildning. Såväl innehåll, uppläggning som undervisningens 
organisering styrs av boken i påfallande hög grad. Matematik är för både elever och lärare kort och gott det 
som står i läroboken”  (Skolverket 2003, s. 39) 
 
Det finns dock växande tendenser i skolvärlden att undervisa utan lärobok men lärobocken 
fortfarande styr lärarnas undervisningsinnehåll och arbetsmetoder. Rapporten påpekar också 
att största problemet inte är lärobokens användning utan varför och hur den används. Den 
betonar två förhållningssätt som träder fram från intervjuerna. Det första talar om att del lärare 
låter läromedlen stå för måltolkning, arbetsmetoder och uppgiftsval (den vanligaste tendens). 
Den andra påpekar att lärare utgår från kursplanens strävansmål och uppnående mål och 
planerar varierade lektioner som leder fram mot målen med olika slags läromedel och 
arbetssätt. Rapporten påvisar att genom att utgå från kursplanernas beskrivning av 
strävansmål och uppnående mål kan lärarens och elevernas egen kreativitet och flexibilitet 
öka och det ges flera möjligheter att hitta olika vägar och metoder för att öka elevernas lust att 
lära matematik. Rapporten anmärker att tolkning av mål är avgörande för läraren som ska 
välja adekvata läromedel som stämmer överens med nationella mål och elevens behov. 
Granskningen uppvisar att ensidigt, enskilt arbete med läroboken bidrar till monotoni och 
variationsbrist i undervisning. Skolverkets rapport utpekar också att då eleverna hade 
möjlighet att delta i olika projektarbete där matematiska uppgifter ingår fick eleverna bredare 
syn på helhet. Däremot granskningen visar att lärarnas uppfattning talar om att eleverna har 
svårt att träna basfärdigheter, att eleverna kan ha roligt med projektarbete men att de inte lär 
sig något nytt. Även Emanuelsson (1995 & 1996) påpekar tendensen till tyst räkning ur 
läroboken som leder till att eleverna tappar motivationen för matematik. För att motverka 
denna tendens bör läroböckerna presentera ett rikt material med teori och uppgifter som 
kräver varierade arbetsmetoder i olika sociala och matematiska sammanhang. Rapporten 
betonar att matematikläroböckerna skall ge förutsättningar till att kombinera matematik med 
kunskaper och uppgifter från andra ämnen.  
    Rumänien har alltid haft en central myndighet – det rumänska Utbildningsdepartementet, 
www.edu.ro, som granskar läroböckernas innehåll så att innehållet stämmer med 
kursplanerna. Under kommunismen hade alla elever samma lärobok. Eleverna på NV-
programmet fick arbeta med urvalsböcker med svårare uppgifter. Idag finns flera läroböcker 
för varje riktning. Det väljs flera alternativa läroböcker bland olika förslag av läroböcker som 
olika lärargrupper framställer. Kriterierna för val av läroböckerna är väldokumenterade för 
varje nivå riktning och handlar om matematisk saklighet, välanpassad matematiskt språk och 
uppföljning av kursplaner. Rumänska läroböcker trycks av olika privata rumänska förlag. 
Författarna kan vara gymnasielärare eller universitetslärare. De arbetar antingen själva eller i 
lag för att skriva en lärobok. Flera förslag på läroböcker presenteras till rumänska 
Utbildningsdepartementet som bestämmer vilka läroböcker som ska godkännas för tryckeriet. 
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Antalet läroböcker som kan godkännas är obegränsat, det råder alltså ingen bortsortering 
baserad på först klassade läroböcker. Kriterierna som styr godkännandet är matematisk 
saklighet och innehåll så att de stämmer med kursplanernas mål. Sedan är varje författare fri 
att välja bokförlag och det finns flera hundra privata och statliga bokförlag att välja. Priset 
skiljer dock väldigt mycket beroende på olika krav på grafiken som författarna väljer. När 
man öppnar flera rumänska matematikläroböcker, kan man observera att på första sidan står 
skrivet längst upp ”Utbildningsdepartementet” som ansvarigt för innehållet. Längst ner på 
första sidan står vilket bokförlag som är ansvarigt för tryckningen. Ett viktigt perspektiv när 
det gäller rätten att skriva läroböcker i Rumänien är kravet att författarna är legitimerade 
lärare för det ämne och minst på den nivå han skriver läroboken på.  
    Läroboken har en central roll i undervisning. De anses viktiga för att ge eleverna en 
gemensam plattform för studierna. Läroböckerna för gymnasieskolan är uppdelade i flera 
nivåer beroende på vilken gymnasieinriktning eleverna går och det finns flera alternativa 
läroböcker för varje M-nivå. M1 och M2 är avsedda för eleverna som går programmering och 
NV - programmet och tänker gå vidare till universitet och Tekniska Högskolor. Lärarna 
använder fortfarande läroböckerna som första hjälpmedel men det finns mycket frihet och 
flexibilitet när det gäller val av alternativt material, till exempel olika böcker med 
samlingsproblem. De rumänska kursplanerna anser att välpresenterad teori i matematik och 
varierade uppgifter i läroböckerna och samlingsproblem kan ge bra förutsättningar för att 
förstå matematiken som helhet för vidare studier på universitet. När det gäller 
matematikundervisning på NV-programmet så utgår rumänska lärare alltid från ”mål att 
sträva mot” eftersom eleverna som slutar en sådan riktning syftar på att tenta för en plats på 
Universitet eller teknisk högskola. Rumänska skollagen garanterar eleverna tillgång till 
kostnadsfria läroböcker under hela skoltiden, precis som svenska skollagen.  
   En intressant aspekt gäller organisering av kursplanernas innehåll för andra ämnen.  
Rumänska pedagoger som utformar kursplanerna anser som viktig att säkra innehållet i 
ämnen med koppling till matematik, till exempel fysik, så att det finns ett tydligt samband och 
sammankoppling mellan innehållet i matematikläroböckerna och innehållet i fysikböckerna så 
att eleverna kan bygga fysikaliska modeller med hjälp av kunskaper om ekvationer och 
funktioner från matematik. All information jag har beskrivit ovan om matematikläroböckerna 
finns att läsa i Rumäniens skollag som finns även på Utbildningsdepartementets hemsida 
www.edu.ro.  
 

3.1.3 Matematik och demokratiska värderingar 
Mouwitz (2004) påstår att det finns en relation mellan demokratins uppgång och 
matematikens utveckling i antikens Grekland. Detta samband tycks ha existerat bland 
grekiska matematiker som prövade bevisa sina påståenden. Till skillnad av diktatur som inte 
behövde diskussion, argument och bevis utan styr genom våld och auktoritet, har demokratin 
som uppgift att påstående, tal och bevis skulle utföras framför deltagare. Alla deltagare i 
samtal har rätt att kritisera, argumentera och kräva bevis och argument från andra. 
Uppkomsten av böcker förändrar lärandets ideal från dialog och argumentation till monolog 
men samtidigt bidrar till lättare spridning av teorier och större krav på sakliga och tydliga 
bevis som skulle kompensera bristen på direkt närvaro. De första böckernas författare är 
tvungna att anteckna alla möjliga motsägelser för att bemöta alla läsare och komma fram till 
tydlighet. Euklides Elementa är ett exempel på gammal lärobok. Boken kan vara ett alternativ 
att ersätta lärarens roll. Euklides efterträdare fortsätter föra sina formuleringar resonemang 
och bevis i form av böcker. Matematikämnet förändras från ett diskuterande och 
argumenterade ämne till en monolog och auktoritära situationer i vissa fall. Senare införsel av 
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matematiska tecken bidrar till att matematiken blir så småningom ett elitiskt ämne som kan 
hanteras endast i små kretsar.  
    Idag hänger matematik och demokrati ihop med varandra, människor behöver kunskaper i 
matematik för att kunna hantera vardagliga situationer, att kunna förstå relationer i olika 
händelser, för att bildas som logiska tänkare, att kunna delta i debatter. Lpf94 betonar att 
skolan skall grundas på demokratins normer.  
 
”Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de framförs. Den skall framhålla 
betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen skall vara saklig 
och allsidig. Då värderingar redovisas, skall det alltid klart framgå vem det är som står för dem. Alla som 
verkar i skolan skall dock alltid hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och 
klart ta avstånd från det som strider mot dem.” 
 
Mouwitz (2004) påpekar att människorna måste få kunskaper i matematik för att hantera sina 
vardagliga behov och situationer som: privat och national ekonomi, statistik, hushåll, olika 
situationer och konflikter på arbetsplatsen. Skolverket (2003), rapport 221, påvisar att en 
demokratisk arbetsmiljö i klassrummet ökar elevers motivation och delaktighet samtidigt som 
skapar grunden till demokratisk fostran. Rapporten talar även att elever tappar motivation när 
matematikundervisningen blir alltmer individuellt och enskilt. Studien betonar att formen för 
inlärning behöver växla för att tillgodose elevers olika sätt att lära och det gäller såväl 
innehåll, relevanta arbetsformer, arbetssätt och läromedel. Kan en lärobok utformas så att den 
kan ge upphov till livliga och intressanta demokratiska debatter under matematiklektionerna? 
Kapitlet ”Rika uppgifter” ska ta upp en del förutsättningar som hör ihop med utveckling av 
demokratiska värderingar och attityder hos elever. 
 

3.1.4  Matematiska språket och begreppsutveckling 
Johansson (2004) och Mouwitz (2004) påstår att bruket av symboler underlättar och förkortar 
formuleringar av uppgifter, lösningar, resonemang. Matematiken bildar så småningom ett eget 
språk som kan avkodas och läsas av flera matematiker, satsformuleringarna och dess 
demonstrationer blir lättare att följa. Mouwitz (2004) påpekar i ”Bildning och matematik” att 
alla matematiska texter idag är tvåspråkiga och består både av text på det nationella språket 
och av matematiskt språk (bilder, grafer, symboler) som är internationella. Det är oerhört 
viktigt att eleverna lär sig skriva och demonstrera matematiska satser, påståenden, formler och 
resonemang med hjälp av matematiska symboler, dels för att kunna komprimera sina texter, 
dels för att kunna studera i den internationella matematiska världen.  
    Den kände pedagogen Vygotskij (1981) betonar att utveckling och kunnande av 
teckensystem och vedertagna symboler är en avgörande faktor för att utveckla tänkandet. 
Bruner (1973) påpekar också att i vår vetenskapliga och teknologiska kultur lägger vi stor vikt 
på symbolsystemet, där vi organiserar och bearbetar vårt vetande. Symbolsystem är vitalt för 
framställning av matematiskt stoff, lösningar, diskussion och kommunikation mellan individer 
från samma eller olika kulturer. Symbolrepresentationerna har dels en subjektiv funktion som 
hänger ihop med individuell uppfattning dels en objektiv funktion därför att symbolerna har 
utvecklats under lång kulturhistorisk process till ett gemensamt verktyg. Emanuelsson (1996) 
i Matematik – ett kommunikationsämne, sida 14 och Eriksen (1993) påstår att utvecklingen av 
matematiska språket är en process anknutet till begreppsförståelse. De påpekar också att 
lärande i matematik är en process där målet är insikt i abstrakta strukturer och relationer men 
för att nå den abstrakta nivån krävs att utgå från tidigare använda språkformer: bild, ord, 
verklighetsanknyta modeller, börja med den konkreta, använda så mycket som möjligt alla 
former av representationer. Emanuelsson (1996) presenterar olika former av matematiska 
representationer där bilden står i centrum, se figur 3.1. Att använda bilden som länk mellan 
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olika former av representationer ger eleverna möjlighet att bygga upp samband mellan 
abstrakta strukturer och representationer och knyta dem till deras verklighet. Ur historiskt 
perspektiv är omvärldssituationen, bilden, de laborativa modellerna och de talade symbolerna 
de första matematiska representationerna. De gamla matematiska texterna innehåller retoriska 
algoritmer, bilder medan symbolerna för olika begrepp uppkommer mycket senare från 
matematikernas behov att förkorta texterna, bevisa satser och samband och göra matematiska 
texterna mindre beroende av det talade språket.  

  Figur 3.1 (Emanuelsson, 1996, s.15)    
          
Skolalgebra, enligt Bergsten (1997), innebär en procedur med bokstavsräkning som ersätter 
siffrornas roll i beräkningar. Eleverna tränar länge under skolgång på att addera och 
multiplicera siffror och att använda huvudräkning. Övergången från beräkning med siffror till 
beräkning med bokstavssymboler är ingen lätt steg och kräver ofta mycket träning innan de 
kommer igång med bokstavsräkning. Blanton och Kaput (2005) betraktar algebraiskt 
resonemang som en process i vilken eleverna generaliserar matematiska idéer från speciella 
fall. Algebrakurserna omfattar arbete med uttryck, formändring genom olika algebraiska 
operationer och manipulering av uttryck för att lösa linjära och kvadratiska ekvationer. Man 
inför begreppet variabel som ofta står för obekanta och det kan vara förvirrande för vissa 
elever. Egenskaper och gemensamma strukturer för addition och multiplikation i algebra 
anlitar kunskaper från huvudräkning då siffror ersätts med bokstäver. Bokstavssymbolerna 
används enligt Bergsten (1997), sida 13, i olika matematiska processer: 
 
Algebra som Bokstavssymbolerna Aktivitet 
Problemlösningsverktyg (kan ha olika former till exempel en 
enkel ekvation med obekant x som ska lösas). 

Obekant, konstant Lösa, 
förenkla 

Generaliserad aritmetik (kan handla om att hitta mönster och 
skriva udda tal som 2n+1 och tal som 2n). 

Mönsterbeskrivande Översätta, 
generalisera 

Studium av relationer (handlar om funktioner och omväxling 
mellan storheter, till exempel mellan x och t) 

Variabel, parameter Relatera,  
göra grafer 

Studium av strukturer (under senare algebra, man utgår från två 
element a och b i mängden M och definierar operationen ”*” på 
M genom likheter typ: a * a = a, a * b = b, b * a = a och b * b = a, 
dessa definitioner skapar en struktur på mängden M) 

Godtydliga symboler Omskriva,  
motivera 

Tabell 3:1   Matematiska processer (Bergsten, 1997, s.13) 
 
Teorier om hur elever kan bilda begreppen uttryck och funktioner 

Höines (2000), visar en generell modell om hur tankeprocesserna och matematiskt språk kan 
utvecklas hos barn. Elevens (BI) begreppsinnehåll är knutet till gamla samlade erfarenheter, 
händelser och han bygger upp helheter genom att generalisera, välja bort kunskaper som inte 
upplevs som värdefulla. Schemat i figur 3.2 visar att man utgår från en praktisk situation eller 
förhållande T, till exempel: att köpa godis för att förklara barnet hur han kommer fram till att 
skriva uttrycket y = k x. Barnet vet av erfarenhet att ju mer hon eller han köper desto mer 
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kostar det, eller tvärtom. Det är barnets begreppsinnehåll (BI) Han kan räkna ut kostnaden 
”gånga eller multiplicera” för olika antal hekto priset per hekto är känt. Att kunna räkna ut 
priset i siffror kallas för barnets begreppsuttryck (BU1) och fungerar som språk av första 
ordning och den har stöd i barnets begreppsinnehåll (BI). Barnet kan uttrycka sig med hjälp 
av språk av första ordning utan att behöva matematiska abstrakta symboler som stöd. Språk av 
andra ordning (språk med matematiska symboler) eller BU2 i Vygotskys uppfattning betyder 
språk som kräver översättning från språk av första ordning BU1. 
 

Figur 3.2  (Höines, 2000, s. 73) 
 
För att bilda barnets andraordningsspråk, skriva priset med algebraiska uttrycket y = kx, 
måste vi för barnet införa begreppet variabel x som beskriver antalet inköpta hekton godis. En 
bild eller en graf eleven ritar för att beskriva kostnaden för olika antal hekto godis kan fungera 
som översättningsled mellan språket av första ordning BU1 (beskriver proportionalitet med 
siffror) och språket av andra ordning (BU2), som beskriver proportionaliteten med hjälp av 
uttrycket y = kx. Olika elever ha olika språkform, en del använder första ordningsspråk räkna 
direkt med siffror medan andra använder redan andraordningsspråk alltså kan skriva 
begreppet med algebraiskt uttryck. Vygotsky påpekar att alla nya språk fungerar som andra 
ordningsspråk och de behöver en översättningsled, en avkodning från den det gamla språket 
till det nya språket med aktuella symboler. Eleverna skall kunna träna översätta 
textformuleringar som till exempel: större med, mindre med, större n gånger, mindre n gånger 
till algebraiska uttryck.   
 
Forskning om hur elever kan bilda begreppen ekvation 

Bergsten (1997) och Olteanu (2007) påpekar att Lpf94 ställer högra krav på ekvationslösning 
med hjälp av olika metoder. Figur 3.3 nedan beskriver processen som leder till 
ekvationslösning. Eleven ska kunna översätta en verklig problemsituation till en ekvation och 
lösa på ett lämpligt sätt. Dessutom skall eleverna lära sig formulera ett liknande 
problemsituation som innehåller en problemtext. Omskrivning av ekvation innebär att eleven 
behärskar och brukar algebraiska procedurer för att förenkla ekvationen till en lösbar form. 
Bergsten (1997) betonar vikten av att eleven inte endast mekaniskt kan lösa ekvationer utan 
också skall kunna begripa och tolka vad bokstäverna kan stå för i ekvationerna. 
 

 Figur 3.3 (Bergsten m.fl., 1997, s. 50) 
 
En viktig aspekt är att förklara för eleverna skillnaden mellan identitet och ekvation. Bergsten 
(1997) och Olteanu (2007) skildrar viktiga basfärdigheter i algebra eleverna ska utveckla: 
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1 Eleven tolkar och beskriver problemsituationer med hjälp av samband mellan olika variabler. Kan tolka 
standard uttryck från vardagslivet och använder sig av formler och uttryck i olika sammanhang. 

 
2 

Göra tabeller, rita grafer och avläsa en funktion – eleverna skall kunna samla data i tabellform och rita 
grafer, skall kunna beskriva funktionstecken, maximum, minimum, nollställen, k-värden, kunna tolka bilder i 
grafer i olika situationer. 

3 Kunna avläsa och tolka grafer i olika tillstånd – viktigt att elever begriper hur verkliga händelser kan 
presenteras med hjälp av grafer. 

 
4 

Att kunna lösa ekvationer av olika varianter som f(x) = 0 och f(x) = g(x), algebraiskt och grafiskt. Eleven 
skall kunna rita manuellt enkla grafer och svårare grafer med hjälp av miniräknare. Dessutom skall 
eleverna kunna lösa olikheter algebraiskt och grafiskt olikheter av typ: f(x) < g(x). 

5 Eleverna skall kunna lösa linjära och andragradsekvationer, kunna utföra operationer på båda leden med 
hjälp av allmänna regler för kalkyler. Eleven skall även kunna ”gissa och pröva” lösningar. 

6 Eleven skall kunna förstå och använda olika form av att formulera ett problem: situation/text, tabeller, 
formler/symboler, grafer.  

7 Eleverna skall kunna med hjälp av flesta färdigheter ovan kunna bygga och beskriva matematiska modeller 
som skildrar olika fysikaliska fenomen och olika vardagssituationer. 

Tabell 3:2   Viktiga basfärdigheter i algebra (Bergsten, 1997, s. 21, Olteanu, 2007, 34) 
 
      Från                            
Till 

Situationer  
texter 

Tabeller Grafer Formler 
Symboler 

Situationer 
Texter 

 Tolka tabeller Tolka grafer Känna igen och 
tolka 

Tabeller Samla in Data  Avläsa punkter Beräkna Värden 

Grafer (funktioner) Skissa Grafer Plotta grafer  Plotta funktioner 

Formler 
Symboler 

Modellera 
situationer 

Anpassa formel 
till data 

Anpassa funktioner 
till graf 

Omskrivna, 
manipulera 

Tabell 3:3  Olika samband i matematiska uppgifter (Bergstens,1997, s.22) 
 
Alla dessa strategier kan träffas i enkla uppgifter som avser träning av färdigheter eller i 
komplexa problem eller ”rika problem” som innebär en kombination av flera av 
tillvägagångssätt.  

3.1.5  Matematikens utveckling ur pedagogiskt perspektiv, laborativa uppgifter 
Redan från början visade människorna från olika kulturer intresse för att räkna, dela upp sina 
skördar och att bygga olika konstruktioner. Olika kulturer använde olika talsystem, 
räknemetoder och representationer för att lösa vardagliga problem. Historiska perspektivet 
siktar till att presentera matematiska begrepp med hänsyn till med matematikens historiska 
utveckling. Johnsen Höjnes (2000) påpekar att:  
 
”Piaget hör till dem som hävdar att det finns mycket som tyder på att barns intelligensutveckling följer den 
historiska kunskapsutvecklingen. Där mänskligheten behövde lång tid på sig för att utveckla en bestämd kunskap 
är det rimligt att anta att det rör sig om en kunskap som barnen behöver god tid för att tillägna sig.” (Johnsen 
Höines, M Matematik som språk, sida 20)  
 
Vidare påpekar Lpf94 lärarens ansvar att tala om matematikens historiska perspektiv så att 
eleverna ser sambandet med utvecklingen och framtiden. 
 
”I vår undervisning ska vi sträva efter att eleven: inser att matematiken har spelat och spelar en viktig roll i 
olika kulturer och verksamheter och får kännedom om historiska sammanhang, där viktiga begrepp och metoder 
inom matematiken utvecklas och används. I vårt fall handlar om olika talsystem som olika kulturer använde vid 
olika perioder och olika platser på jorden."   
 
Emanuelsson (1996) betonar vikten av är att presentera för eleverna hur och från vilket 
människobehov problemen uppstådd, att det är de praktiska problem som var källan till all 
utveckling av matematik. Han påstår att presentation av historiska perspektivet också kan 



11 
 

knytas till historiska händelser och historiska problem som kan berika elevernas syn på 
historia, kulturutveckling och matematikhistoria. Många historiska problem kan knytas till 
laborativa uppgifter som består av kortare, praktiska uppgifter där eleverna får använda flera 
sinnen. Piaget påstår att kunskaper skapas genom att delta i praktiska verksamheter ”learning 
by doing”, där eleven kan skapa erfarenhet av olika situationer och kunna se likheter och 
olikheter. Praktiska färdigheter eller förtrogenhet blir en grund för de goda handlingarna och 
de blir mer betydelsefulla i den nya informationssamhälle vi lever idag. Genom att göra och 
prova matematik mer praktiskt så ökar det motivationen och lusten att lära. Det ska vara roligt 
med matematik och kan vi hjälpa eleverna att uppnå detta så har vi kommit en bit på vägen i 
vår professionalism. Helena Korp (1999) påpekar att:”Piaget menade att vi lär genom att 
handla, genom att vi självständigt försöker att lösa problem och på så sätt ta kontroll över 
världen. Han menade också att abstrakt tänkande har sitt ursprung i konkret handlande 
(Black,1999).” (Kunskapsbedömning – hur, vad och varför, Helena Korp)     
    Det är viktigt att när man formulerar problem för att införa nya begrepp skall man så 
mycket som möjligt utgå från vardagliga praktiska aktiviteter där historiska perspektivet kan 
ha en nyckelroll. Hur uppstod problemet? Hur kan vi använda de gamla begreppen och 
kunskaper för att skaffa och bilda nya begrepp och kunskaper? Kan man införa laborativa 
uppgifter i läroböckerna som introduktion eller till bildande av nya begrepp? 

3.1.6  Miniräknare – teorier om användning i läroböckerna   
Kursplanen för gymnasieskolan slår fast att i vår undervisning ska vi sträva efter att eleven:  
”Utvecklar sina kunskaper om hur matematiken används inom informationsteknik, samt hur 
informationsteknik kan användas vid problemlösning för att åskådliggöra matematiska 
samband och för att undersöka matematiska modeller.” Användning av miniräknare i 
matematikundervisning började under 1970 – talet när miniräknaren kom ut på marknaden. 
Miniräknaren fick så småningom större utrymme i matematiska beräkningar och ersatt 
matematiska tabeller för vissa komplicerade funktioner. Eleverna lärde sig snabbt använda 
miniräknaren och många trodde att de kunde utföra beräkningar utan att förstå matematiska 
begrepp vilket ledde till att en del lärare utvecklade en stark skepticism kring användning av 
miniräknare.  
   Häggström (1996) påpekar att eleverna idag kan använda miniräknaren när de löser problem 
men användning av tekniska hjälpmedel inte kan ersätta elevernas utveckling av strategier och 
lösningsmetoder utan den kan endast hjälpa dem att minska arbetsbörda, testa sina resultat 
och ersätta dem traditionella matematiska tabellerna. Han betonar att om eleverna ska 
behärska styra målsättningen skall de klara följande principer enligt kursplanen: 
 

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

Emanuelsson (1995 & 1997) påstår däremot att idag är många lärare övertygade om att 
miniräknaren är ett bra hjälpmedel i matematikundervisning. Enligt honom skall miniräknaren 
stärka elevernas taluppfattning och ge dem möjlighet att öva till exempel huvudräkning. 
Emanuelsson påvisar att eleverna genom att slippa uträkna i stor utsträckning kan utveckla i 
stället sin kreativitet och kan ägna sig åt problemlösning och utvecklande uppgifter. Han 
påpekar dock risken att eleverna blir slavar under miniräknaren och under algoritmerna. Då 
måste de få tillfällen att variera sina räknesätt, utveckla taluppfattning och huvudräkning. 
Emanuelsson (1996) visar att användning av miniräknare har gynnat mest de svaga eleverna 
som fick större glädje i att lösa problem och ändrade deras attityder till matematik. Han 



12 
 

påpekar att användning av miniräknare uppskattas som hjälpmedel inom algebra och 
geometri, att bruket av tekniska hjälpmedel har ökat under senaste åren och att många lokala 
utbildningsprogram ställer tydliga krav på att grafiska miniräknare ska utnyttjas speciellt inom 
det naturvetenskapliga programmet. Han redovisar i sin studie i vilka områden i matematik 
används idag mest tekniska hjälpmedel: statistik, geometri och trigonometri, funktioner av 
olika slag och det finns flera uppgifter i läroböckerna som idag anlitar bruket av miniräknare.  
 

3.1.7  Teorier kring rika problem - deras roll i utveckling av matematiska förmågor  
Gymnasieskolans kursplan betonar vikten att eleverna tränar på att lösa problem som 
utvecklar kreativitet, fantasi och problemlösningsförmåga. Hagland (2005) presenterar Polyas 
forskning (1957) om hur elevernas arbete med ett problem kan delas i flera moment: att förstå 
problemet, att göra upp en plan, att genomföra planen, att granska resultat (en av den 
viktigaste steg som ofta glöms bort). Hagland (2005) beskriver i sin bok  ”Rika problem”  ett 
antal strategier som eleverna bör använda när de löser problem, se tabell 3:4. 
 
Välja en eller flera operationer att arbeta med Dramatisera situationen 
Rita bilder och söka mönster Göra en tabell eller ett diagram 
Arbeta baklänges Gissa och pröva 
Göra en lista Lösa ett enklare problem 
Skriva upp en ekvation Använda laborativa material eller modeller 
Tabell 3:4   Strategier vid lösning av rika problem (Hagland, 2005, s.20) 

 
Tabellen visar att rika problem kräver många av Bergstens strategier. Författaren påpekar 
dock att man inte ska undervisa eleverna om dessa strategier utan strategierna skall utvecklas 
stegvis med hjälp av varierade rika problem. Läroböckerna skall förutom rutin uppgifter, som 
tränar elevernas räknefärdigheter, ska innehålla vissa rika problem som eleverna kan lösa 
själva eller i grupp. Detta för att eleverna ska uppleva läroboken som intressant och 
utmanande. Hagland (2005) presenterar och kommenterar på sidan 28, kriterier för rika 
problem men påpekar dock att kriterierna inte är tillräckliga för att inbjuda eleverna till 
reflektion och diskussion kring väsentliga matematiska idéer. Rika problem enligt författaren 
ska uppfylla följande kriterier eller några av dessa kriterier: 
 

1. Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier. 
2. Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det. 
3. Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas tid. 
4. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och representationer 
5. Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas skilda lösningar, en diskussion 

som visar på olika strategier, representationer och matematiska idéer.  
6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare mellan olika matematiska områden. 
7. Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem.   
 

Alla dessa krav för rika problem innebär att problem ska utformas så att de ska kräva 
planering, diskussion, flera lösningssteg, och strategier, flera kunskaper från olika delar av 
matematik och andra ämnen. Ett rikt problem enligt Hagland ska initiera diskussion mellan 
lärare och elever och det är en förutsättning till utveckling av demokratiska värdegrunder hos 
eleverna, se också kapitlet matematik och demokrati. Uppgifter i form av små projekt där 
eleverna ska lära sig planera sitt arbete med kopplingar till andra ämne kan vara stimulerande 
och lärorika. Historiska problem kan även vara berikande källor. Uppgifterna skall kunna ge 
eleverna feedback till senare införsel av nya matematiska begrepp och för att bilda eleverna 
till medborgare som kan planera sina lösningar och, tänka och argumentera logiskt. En bra 
lärobok skall erbjuda rika problem som muntrar eleverna till varierade arbetsformer, ökar 
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lusten att lära, muntrar till samarbete och kommunikation för matematiska språkutvecklingen, 
skapa en bra miljö till demokratiskt deliberativt samtal för att undvika elev egen rutin arbete 
med lärobocken.  

3.2 Det historiska perspektivet på matematikens utveckling 
 
I tidigare kapitel har jag beskrivit vikten att presentera det historiska perspektivet ur 
pedagogisk synpunkt. Detta kapitel ska identifiera viktiga aspekter som rör metodiska 
aspekter: algoritmer, matematiska språket när det gäller algebra- och 
funktionsundervisningen, matematiska språket. Dagens skolmatematik använder sig av flera 
gamla principer, grammatik, standard uttryck, definitioner, satser, algoritmer och varierat 
språk i form av symboler, text, bilder, grafer som gamla matematiker utvecklar och beskriver i 
sina verk. Mitt historiska perspektiv avser beskriva de viktigaste matematiker och deras 
bidrag till utveckling av olika begrepp och algoritmer inom algebra och funktioner som rör 
mina utvalda kapitel med fokus på andragradsuttryck, andragradsekvation och 
andragradsfunktion. 

3.2.1 Algebra ur historiskt perspektiv     
Johansson (2004) presenterar Euklides` verk Elementa, en systematiskt ordnade bearbetning 
och sammanställning i 13 böcker, av flera föregångares arbeten. Euklides, grekisk 
matematiker verksam i Alexandria 300 f. Kr, är välkänd för sin banbrytande inledning till ett 
systematiskt, axiomatiskt - deduktivt studium av geometrins och aritmetikens grundvalar. Han 
inför viktiga matematiska begrepp som definition, sats, postulat, axiom och bevis. Euklides 
beskriver i bok 5 teorier om förhållande mellan storheter (sträckor, areor, volymer, vinklar). 
Han visar att för varje par av storheter, a och b säkert gäller en av ordningsrelationerna: a < b, 
a = b, a > b. Vidare definierar han relationen: a > b om det finns en storhet c så att a = b + c. 
Euklides visar också med att om a < b så gäller a + c < b + c. För naturliga tal, 1, 2, 3…,n… 
definierar han multipeln av storheten ”a” genom: 1·a = a , 2·a = 2a……..n·a = na. För 
förhållandet (<) och (>) visade Euklides (sats 1, 2, 3 i bok 5) med hjälp av vinklar att till 
exempel: om a < b då m·a < m·b, och Om a > b då m·a > m·b (m och n är naturliga tal). Med 
hjälp av sträckor visar han egenskaperna för förhållandet (=) och addition (+), se tabell nedan 
och figur 3.4 och bilaga 1. 
 

Figur 3.4 (Euklides, Elementa, Bok 5) 
 
   Euklides visar i sats 1, 2, 3 bok 5 att viktiga relationer vid multiplikation av storheter med 
tal: n·(a + b) = n·a + n·b ; (m + n)·a = m·a + n·a och m·(n·a) = (m·n)·a , m  n kallas multipler 
av a och b. (Johansson, 2004, sida 102 - 103) Figuren 3.5 visar geometriska bevis för 
egenskaperna för operationen (·) och geometriskt bevis för distributiva lagen (a + b)·(c + d) = 
ac + ad + bc + bd. När a + b = c + d, så blir den allmänna formeln:  
(a + b)·(a + b) =(a + b)2 = a2 + 2ab + b2 (Kvaderingsregeln). 
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Figur 3.5 (Euklides, Elementa, Bok 5) 
 
Det är viktigt att lägga märke att negativa tal och 0 inte är definierade under antikens 
matematik utan de förekommer senare i indisk och kinesisk matematik. Symbolen för 
subtraktion kommer senare, på 1500 – talet, då kan matematikerna definiera viktiga 
egenskaper för addition och multiplikation med positiva och negativa tal. Senare matematiker 
demonstrerar både algebraiskt och geometriskt även: (a + b)·(a – b) = a2 – b2  
(konjugatregeln) och (a – b)·(a – b) = a2 -2ab +b2 (Kvadreringsregeln 2) 
Bilaga 1 visar i tabellform egenskaperna för relationerna (=), (<), operationerna (+), (·) som 
används i dagens matematikläroböcker.  
 

3.2.2 Ekvationer ur historiskt perspektiv 
Babylonisk matematik - Människan har länge sedan löst enkla ekvationer typ 5+? = 7 och 
5·? = 35, trots att termen ekvation inte var känd. Johansson (2004) presenterar några spår av 
babylonisk räknesätt i 60-talssystem från babylonisk tid. Babyloniska kilskriftstavlor från 
2000 – 1600 f Kr består av multiplikationstabeller, tabeller över inverterade värden, 
problemtexter och räkneexempel på utdelning, statsfinans och geometriska problem. De 
kände också Pythagoras sats. Johansson (2004) tolkar och visar på sidan 26-28 ett gammalt 
babyloniskt problem som leder till andragradsekvation. Babylonierna använder ett retoriskt 
språk som är svårt att använda men lösningsprincipen liknar mycket Euklides` lösning i bok 2.  
Grekisk matematik – Euklides - Euklides anger också i Elementa en retorisk lösning för 
andragradsekvationer och använder geometrisk modell för att bevisa metoden: 
 
”Om en rät linje delas i två lika delar och en rät linje läggs till den i rät linje, så är rektangeln som innehålls av 
det hela med den tillagda räta linjen och den tillagda räta linjen tillsammans med kvadraten på den halva lika 
med kvadraten på den räta linjen som bildas av den halva och den tillagda räta linjen” (Johansson, 2004, 
Matematikens historia, sida 97)   
 
I figur 3.6 delar punkt C den räta linjen AB i två lika delar. Man lägger till en rät linje 
betecknad med BD = DM. Om vi adderar ADMK area (AD·BD) med NLPE area (BC·BC) 
får vi CDFE area (CD· CD). Vi skriver vidare att: AD·BD + BC2 = CD2, där AD = x = y + a; 
BD = y ; BC = a/2,  CD = y + a/2 och x (y +a) = b. Algebraisk kan man skriva att y (y + a) + 
(a/2)2 = (y + a/2)2 eller vidare att: b + (a/2)2 = (y + a/2)2 , med lösningarna: x = a/ 2 + √b + 
(a/2)  och y = - a/ 2 + √b + (a/2).   
 

  Figur 3.6 (Johanson, 2004, s.98)                                    
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Indisk matematik - En välkänd indisk matematiker,  Aryabhata, verkar på 400 – talet vid 
staden Kusumapura i Indien. Han skriver sitt verk Aryabhatiya när han är 20 år gammal (499 
e. Kr) och arbetar också med andragradsekvationer. Lösningen formulerade han retoriskt: 
”Multiplicera produkten med kvadraten av två, lägg till kvadraten av skillnaden (mellan de 
två talen), tag kvadratroten, lägg till och subtrahera skillnaden mellan de två faktorerna och 
dividera med två. Resultatet blir de två talen.” Det är samma typ ekvation Euklides löser i 
Elementa, när man känner produkten och skillnaden av två tal. 
 
Arabisk matematik – Al-Khwarizmi - Johansson (2004) presenterar en välkänd arabisk 
matematiker som arbetade noggrant med ekvationer - Al – Khwarizmi (800 –talet). Hans 
berömda algebra kallas ”Kort Bok om Beräkning med Återställande och Reduktion”. 
Historikerna har slagit fast att termen ”Algebra” kommer från arabiska ”al –jabr”.. Termen 
står för återställande eller komplettering och används av Khwarizmi i samband med 
ekvationer när han kompletterar ekvationens två sidor så att negativa termer ”återställs”. Ett 
exempel på ”al – jabr” är övergången från ekvationen x2 – 9 = 4 – 5x till x2 + 5x = 13. 
Termen ”reduktion, al – muqabala” används för en förenkling, reduktion, av en ekvation som 
innebär att en term som finns i båda sidor av en ekvation kan elimineras. Övergången från 
ekvationen x2 + 9x = 4x + 3 till x2 +5x = 3 är ett exempel på al – muqabala.  Khwarizmi 
inleder sitt arbete med att beskriva de grundläggande termerna tal, rot och kvadrat han 
använder i formulering av sina ekvationer. Rot är den ”obekanta” i ekvationen och den 
kommer att betecknas senare i Europa med ”x”.  Kvadrat är roten multiplicerad med sig själv, 
x2. Ett exempel på Al-Khwarizmis formulering: ”en kvadrat, som är lika med 8 gånger rötter 
minus 3 kvadrater”.  Med dagens matematiska symbolspråk kan man skriva så här:  
x2 = 8x – 3x2. Ekvationen löses med ”al –jabr”, man adderar 3x2 på båda sidor:  
x2 + 3x2 = 8x – 3x2 + 3x2 som blir 4x2 = 8x. Vidare delar han båda sidor med 4 och redovisar 
endast en lösning x = 2 för x2 = 2x. Al – Khwarizmi formulerar sex huvudtyper av ekvationer 
och ger för var och en av dem en algoritm som lösning. (Johansson, 2004, sida 278) Negativa 
tal eller noll finns inte bland hans lösningar. Khwarizmi presenterar och löser sex typer av 
ekvationer vars formuleringar är: 
1. Kvadrater är lika med rötter, med modernt språk skrivs: ax2 = bx.                                                          
2. Kvadrater är lika med tal: ax2 = c 
3. Rötter är lika med tal: bx = c 
4. Rötter och kvadrater är lika med tal: ax2 + bx = c. Ett räkneexempel är: x2+10x = 39. 
Al- Khwarizmi använder sig av geometriska figurer som i figur 3.7.  
 

       Figur 3.7  (Johansson, 2004, s. 280) 
 
Al – Khwarizmi bildar kvadraten med sidan x + 10/2 vars area är (x + 10/2) samtidigt som 
han lägger på andra sidan 25. Ekvationen blir då (x + 10/2)2 = 39 + 25 = 64. Vidare blir 
ekvationen x + 5 = 8 och roten x = 5. 
5. Kvadrater och tal är lika med rötter: ax2 + c = bx 
6. Rötter och tal är lika med kvadrater. bx + c = ax2  
    Al – Khwarizmi har fått inspiration av geometriska figurer vid lösning av ekvationer. 
Därför kallas hans algebra ”geometrisk algebra”. Diophantos (300 – talet) var en annan 
matematiker som inspirerade Khwarizmi. Hans stora verk är Aritmetika som handlar om lära 
om tal och aritmetik och hans algebra är också retorisk liksom Al – Khwarizmis. 
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    Under 1500 – talet hittade Viete sambandet mellan andragradsekvationskoefficienter och 
rötternas summa respektive produkt.   

3.2.3 Det kartesiska koordinatsystemet och funktioner 
Det finns många matematiker under 1600-talet som utvecklar begreppet funktion bland de 
mest kända: Descartes, Euler, Leibnitz, Newton. Det kartesiska koordinatsystemet har fått sitt 
namn efter den franske filosofen, vetenskapsmannen och matematikern René Descartes (1596 
- 1650), som bär det latinska namnet Cartesius. Hans största bidrag är bland annat en förening 
och strukturering av algebra och euklidiska geometrin. Descartes arbete utvecklade den 
analytiska geometrin och matematiska analysen.  Idén om kartesiska systemet beskrev 
Descartes 1637 i sin bok ”Discours de la methode”, (Avhandling om metoden) i bilagan ”La 
Geometri”, (Geometri), där han beskriver sin programförklaring: ”Alla problem i geometrin 
kan enkelt reduceras till sådana termer, som man bara behöver känna till längden av visa 
räta linjer för att kunna konstruera” (Johansson, 2004, sida 382). Descartes syfte var att 
införa aritmetiska operationerna (addition, subtraktion, multiplikation, division) och 
rotutdragning i geometrin. För detta väljer han en sträcka som enhet: ”(…) eller att ha en 
linje, som jag ska kalla enhet, för att bättre anknyta till tal, och som normalt kan väljas 
godtyckigt (…)”  (Johansson, 2004, sida 382) Descartes introducerar med hjälp av enheten 
produkten av två sträckor som en sträcka och inte en area, kvadratroten av en sträcka som en 
sträcka och så vidare. Han beskriver hur han betecknar sträckor med bokstäver a, b, c och 
operationerna med dessa sträckor. Additionen av två sträckor skrev han a + b, subtraktionen a 
– b, för kvadratroten a2 + b2 skriver han √(a2 + b2). Descartes behandlar inte bara geometriska 
figurer som kan lösas med hjälp av cirklar och linjer (passare och linjal) utan sammansatta 
kurvor och han beskriver processen: ”Och för att behandla alla kurvor behöver man bara 
göra det antagandet, vilket jag avser att introducera här, att två eller flera linjer kan flyttas, 
den ena över den andra och att deras skärningspunkt markerar andra kurvor, vilket inte alls 
förefaller mig vara svårare.”  (Johansson, 2004, sida 384)  
    Hans koncept om kurvor grundas på mekaniska konstruktioner med rörliga linjaler. 
Johansson (2004) beskriver Descartes metod att framställa en hyperbel med hjälp av ett 
koordinatsystem. Koordinatsystem i planet består av x- axel (horisontell) och y – axel 
(vertikal) som skär varandra vinkelrät i skärningspunkten kallad ”origo”. Han fastställer 
positionen av en punkt med hjälp av det kortaste avståndet till de två axlarna. Om man 
definierar cirkel som mängden av punkter som ligger på lika avstånd från origo, så kan man 
komma fram till ett förhållande mellan punkternas P(x, y) koordinater i plan XOY, alltså 
cirkeln ekvation x2 + y2 = R2 = konstant. Variabeln y i relationen ovan kan skrivas med hjälp 
av x- variabeln: y = f(x) = √(R2 – x2) , y = f(x) = - √(R2 – x2). Analytisk geometrin bidrog stort 
till utveckling av begreppen funktioner.                                                                                                                 

3.2.4 Matematiska språket ur historiskt perspektiv 
Matematik är det äldsta vetenskap som präglar samhällens utveckling. Liedman (2004) citerar 
den engelske filosofen Alfred North Whitehead som hittar ett starkt samband mellan musik 
och matematik. Han påstår att den rena matematiken och musiken, människans fria skapelse, 
utvecklades fritt till gigantiska höjder tack vare världens ivriga, ständiga strävan. Andra 
filosofer säger även: ”matematiken är ett slags fördold matematik” och att redan 
Pythagoréerna” utgick från insikten att musikaliska harmonier kan beskrivas som 
matematiska proportioner”. (Liedman, 2004, Ett oändligt äventyr, sida 87)  
     Mouwitz (2004) påpekar att matematiska symbolspråket utvecklas precis som musiken 
men att matematiska tecknen symboliserar inte toner som i musik utan begrepp. Euklides` 
Elementa framträder som ett mönsterexempel på vetenskaplig framställning. Mouwitz (2004) 
påvisar att redan under antiken underställs vissa krav på argumentation och bevisföring. I de 
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gamla texterna används inte matematiska symboler utan all matematik var retorisk och att 
texterna använder ord och bilder som representationer. I stället för dagens formler, beskriver 
Euklides satser retoriskt, till exempel, korda satsen (sats 35, bok 2): ”Om två linjer i en cirkel 
skär varandra, så är den rektangel som omfattas av segmenten i den ena lika med den 
rektangel som omfattas av den andra”. (Johansson, 2004, sida 99) Johansson (2004) och 
Mouwitz (2004) konstaterar att matematiska språket använder under lång tid endast texter och 
bilder. Al-Khwarizmis algebra och ekvationslösning (800–talet) bygger fortfarande mycket på 
geometriska figurer orsak till att kalla hans algebra ”geometrisk algebra”.  
    Under renässansen börjar italienska matematiker använda förkortningar för att lättare kunna 
sprida teorier och demonstrationer. I Italien under 1500 – talet, utvecklas tekniken att lösa 
ekvationer med symboler. Robert Recorde, under 1500 – talet introducerar (=) och 
argumenterar att han vill undvika onödiga repetitioner. Hans engelska efterträdaren använder, 
endast i algebraiska uttryck, dagens symboler (+) och (–). Fransmannen Viete utvecklar den 
symboliska algebran och löser för första gången ekvationerna med hjälp av ”parametrar” och 
”obekanta tal” som ledde till skapandet av variabelbegrepp. Tysken Leibniz, under 1600 - 
talet, inför punkt för att beteckna multiplikationen och strecken mellan två tal för division 
medan andra engelska matematiker använder ”x” för multiplikation. Han inför också 
beteckningarna för derivata och integral i den formen vi använder idag. Den franske 
matematikern Descartes använder under 1600 –talet x, y, z för att beteckna variablerna i sitt 
kartesiska koordinatsystem och bokstäverna a, b, c för att beteckna konstanterna. 
Beteckningen för funktion ”f(x)” införs av Euler (1707-1783) (Mouwitz, 2004, s. 34, 35) 
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4. Metod och källor 
  
4.1   Allmänt om olika undersökningsmetoder  

Studien kommer att utföras genom textanalys från utvalda läroböcker, kapitlen och befintliga 
styrdokument. Studien inleder med granskning av kursplanerna i de två länderna och siktar på 
att: jämföra kursmålen, böckernas teoriupplägg, uppgifter, historiska perspektivet. 
    Bryman (2002) påstår att de vanliga sätt att kategorisera pedagogiska undersökningar är 
empiriska, kvalitativa och kvantitativa. Vad är en kvalitativ undersökning? Kvalitativa 
undersökningsmetoder har sitt ursprung i humanvetenskapen och syftar på att finna åsikter 
som skiljer sig åt för att täcka in varierade uppfattningar på området. Enligt Bryman (2002) 
tar den ”kvalitativa undersökningen” hänsyn till intervjuer och ämnets innehåll. Bryman 
menar också att de flesta kvalitativa undersökningar bildar formuleringar på begrepp och 
mätning av dem som är en del av undersökningen, begrepp som måste beskrivas i studien. 
Enligt honom är det komplicerat att alltid beskriva vad en kvalitativ forskning är och många 
redan publicerade skrifter behandlar tre aspekter på en kvalitativ forskning. För det första är 
en kvalitativ forskning ett begrepp inom samhällsvetenskap där presentation av datainsamling 
är av mindre betydelse. Bryman (2002) påstår att den andra aspekten tar hänsyn till 
etnografens observationer och studier under en tidsperiod, studier som är av kvalitativ 
forskning. Det tredje perspektivet innebär att vid en kvalitativ undersökning intervjuar 
etnografen muntligt deltagaren för att samla kvalitativa fakta för att senare analysera 
diskussionen. Kvantitativa undersökningar som har sin bakgrund i naturvetenskapen. Målet 
med en ”kvantitativ undersökning” är att kunna generalisera och dra säkra slutsatser. När man 
använder kvantitativ undersökning är det viktigt att göra stora representativa urval, man 
använder alltså i motsats till den kvalitativa undersökningen många informanter. En ”empirisk 
undersökning” är, enligt Nationalencyklopedin definition, www.ne.se, en studie grundad på 
erfarenheten och observationer. En verksamhet sägs vara empirisk när den inte är underbyggd 
av teoretiska överväganden utan endast bygger på erfarenhet. 

4.2   Urval av metoder  
Figuren 4.1 visar vilka metoder jag använder för att besvara de fyra frågorna. 

Kursplan
Svensk

Kursplan
Rumänsk

Läroböcker
Svenska Rumänska 

Läroböcker

Teori

Uppgifter

Historiskt perspektiv Historiskt perspektiv

Teori

Uppgifter

Empirisk

Empirisk - Fråga 1

Fråga 1

Kvalitativ - Fråga 2

Kvalitativ - Fråga 3

Kvalitativ - Fråga 4

Avslutande analys och diskussion

Metod

Figur 4.1 
                                                                                                                                  
Enligt schemat är metoden att granska kursplanerna och innehållet av läroböckerna empirisk 
medan undersökningen av teoretiska upplägget, uppgifter och historiska perspektivet är 
kvalitativ. Min granskning baseras inte på intervjuer för att få olika läraruppfattningar om 
kursplanerna och mina utvalda läroböcker, utan endast på mina undersökningar av 
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sammanlagda matematiska begrepp. Det finns berättigade orsaker till varför jag inte kan 
utföra en intervju bland svenska och rumänska lärare och elever. För att kunna intervjua dem 
är det viktigt att flera krav uppfylls bland annat: att översätta läroböckerna till lärarna och 
eleverna från de två länderna, att de har möjlighet och tid att läsa och använda dem i 
undervisning, att jag har möjlighet att åka ner och intervjua lärare och elever och få deras syn 
på svenska läroböcker. Min studie baseras på mina egna kriterier som är i stort sätt frågorna i 
valde att undersöka. All resultat kommer jag att använda i min aktivitet som lärare. Mer 
detaljerad beskrivning av granskningsmetoden och metoden att presentera resultat kommer 
jag att göra separat för varje fråga i kapitlet 5. 

4.2.1   Metod för undersökning, bearbetning och datapresentation - kursplanerna 
Min studie av kursplaner är en empirisk. Den syftar inte på att undersöka användarens åsikter, 
bedömning och inställning till kursplanerna utan jag vill undersöka vad 
matematikundervisning siktar i Rumänien och Sverige på NV – programmet. Till detta 
kommer jag att presentera mina utvalda läroböcker, antal timmar för matematikundervisning i 
Sverige och Rumänien. Enligt National Encyklopedins definition grundas en empirisk studie 
på erfarenhet och den underbyggs inte av fullständiga teoretiska överväganden. Jag kommer 
endast att presentera kursplanerna och dra mina egna slutsatser.  
    Jag anlitade information om kursplaner, matematikundervisning och läroböcker från 
rumänska Utbildnings Departement www.edu.ro , lärarnas pedagogiska hemsida   
www.didactic.ro och andra källor på Internet. Mycket information tog jag genom diskussioner 
via e - mejl och telefonsamtal med 4 lärare och ett par elever. Jag kontaktade två lärare från 
rumänska Utbildnings Departementet som arbetar med granskning av läroböcker för NV – 
programmet och två lärare som är läroböckernas författare. Varje samtal tog mellan tio och 
tretio minuter och frågorna handlade om kursplaner för undervisning av matematik i årskurs 7 
och 8 på grundskolan och på NV – programmet, undervisningsmetoder och kriterier för 
godkännande av läroböcker. Mina samtal med rumänska lärare är avsedda endast för att samla 
information om matematikundervisning i gymnasieskolan i Rumänien, olika typer av 
alternativa läroböcker, antal timmar i veckan avsedda för matematikundervisning. Information 
om kursplaner, matematikundervisning och läroplaner i Sverige hittade jag på Skolverkets 
hemsida www.skolverket.se och från diskussioner med några svenska lärare som undervisar 
på NV – programmet. Rumänska kursplanen för årskurs 9  - 12 är ganska omfattande men jag 
översätter och presenter endast de delarna jag tycker vara intressanta för min undersökning. 
Läroböckerna är aktuella, de används idag i undervisning i Rumänien och jag fick dem 
skickade med post. Både svenska och rumänska läroböcker är valda på ett slumpvis sätt. För 
att lättare jämföra kursplanerna, kursmålen och läroböckernas innehåll anger jag 
granskningsresultat i tabellform. Jag räknar inte med översättningsfel utan eventuellt med 
grammatikaliska fel i svenska översatta texten. All information om kursernas innehåll, 
läroböckernas indelning anges i texten i tabellform medan allmänna och specifika 
kompetenser finns i tabellform i bilaga 2. 

4.2.2   Metod för undersökning, bearbetning och datapresentation - teoretiska upplägget 
Metoden är kvalitativ och den innebär först en uppdelning i mindre små begrepp som sedan 
samlas i en sammanfattande tabell. Jag väljer denna metod för att lättare kunna upptäcka och 
fånga upp vilka begrepp tas upp i varje lärobok. För att göra det lättare för läsaren att fånga 
upp likheter och skillnader inom metodiken och matematiska språket visar jag några exempel 
först på olikheter eftersom detta kommer att påverka hela matematiska stoffet. Sedan visar jag 
exempel på både skillnader och likheter och ett tydligt exempel på likheter. Kort presentation 
av hela teoretiska stoffet i alla läroböckerna med bevis för satser kan läsas i Bilaga 3. Kapitlet 
avlutas med en sammanfattande beskrivning av likheter och skillnader. 
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4.2.3   Metod för undersökning, bearbetning och datapresentation - uppgifter 
Metoden för att granska typer av uppgifter är kvalitativ eftersom jag är intresserad av att 
upptäcka variation av uppgifter. För att öka reliabiliteten har jag delat typerna av uppgifter i 
mindre delar även om läroböckernas uppgifter kan betraktas som en metod variant och inte 
särskild en annan typ. Detta för att jag ska kunna mäta noggrannare. För att lättare följa 
presentation av uppgifter inleder jag med en sammanfattande tabell där jag samlar in alla 
sorter uppgifter och metoder. Jag kommer att granska både uppgifter som är räkneexempel i 
läroböckerna och uppgifter som erbjuds eleverna för att lösa. För att underlätta presentationen 
väljer jag att inte ange lösningarna för alla uppgifter utan jag väljer ut några som jag tycker 
vara intressanta. Presentationen av uppgifterna ska göras i tabellform för att lättare jämföras. 

4.2.4   Metod för undersökning och datapresentation - historiska perspektivet 
Metoden för undersökningen är kvalitativ. För att öka reliabiliteten kommer jag att undersöka 
historiska inslaget ur två perspektiv: teoretiska upplägget och uppgifterna. Dessutom för att 
spara plats och göra lättare att läsa resultatet ska jag presentera det i tabellform. Studien är 
begränsad till kapitlet algebra, ekvationer och funktioner 
 

4.3 Reliabilitet och validitet 
En undersöknings reliabilitet eller tillförlitlighet är hög om resultatet som uppkommer blir 
likadant om den genomförs igen. Enligt Bryman (2002) blir det svårt att få samma resultat när 
en kvalitativ undersökningsmetod används. Bryman (2002) påstår att det är viktigt att de som 
bedriver undersökningen är överens om kriterierna, undersöknings målen och hur de tolkas.  
Min studie har hög reliabilitet eftersom en svensk eller rumänsk lärare kan komma fram till 
samma resultat. För att öka reliabiliteten ännu mer väljer jag två läroböcker från varje land. 
Eftersom läroböckernas innehåll och upplägg är ganska olika för samma årskurs och det 
förekommer ganska många repetitioner så tyckte jag att det är bättre att fördjupa 
undersökningen i stället för att göra en översiktlig studie.    
   Enligt Bryman (2002) syftar ”validitet” på undersökningen verklighet och trovärdighet av 
det som undersöks. Samtidigt är det svårt att fånga upp för många aspekter i en studie och ge 
en bra översiktlig bild av läroböckerna om innehållet skiljer för mycket och grundas på olika 
pedagogiska koncepter och kursplaner. Min studie innehåller ingen elev- och lärarperspektiv 
på vad en bra lärobok skulle innebära eftersom de läroböckerna jag studerar är från olika 
länder. Säljö (2000) påpekar att det finns det ingen lärobok som kan passa till alla eleverna. 
Olika läroböcker kan ge eleverna olika förutsättningar för inlärning av matematik. Från 
lärarperspektiv kan vara intressant att kunna jämföra och välja läroböckerna som mest 
motsvarar elevernas behov och förutsättningar. Enligt Säljö (2000), speglar en lärobok 
författarens normer, koncept, attityder, metodik, värderingar och vi som lärare väljer dem 
läroböcker som redan finns på marknaden. Eleven har mycket begränsad frihet att välja en 
lärobok. Då uppkommer en fråga: vad finns validiteten i lärarens studie? Är det lärarnas syn 
på läroboken som gäller eller elevernas? Fritzén (2003) påpekar i sin studie ”Ämneskunnande 
och demokratisk kompetens – en integrerad helhet?” , att ”Det är väl helt paradoxalt att 
hävda att eleverna skulle kunna bestämma vad de ska lära sig när de inte vet vad de inte vet”.  
En lärare har dock stor frihet i att hjälpa eleverna med råd och åsikter, han kan också erbjuda 
dem ytterligare uppgifter och intressanta idéer om olika uppgifter och aktiviteter.  
    En sist fråga handlar om min studie kan generaliseras för andra svenska och rumänska 
läroböcker. Jag föredrar mig att hålla ett visst avstånd från att generalisera mina resultat. 
Däremot kan min metod generaliseras eftersom innehåller viktiga aspekter och kriterier för 
val av läroböcker.      
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5. Resultat 

5. 1 Resultat granskning av kursplanerna 

5.1.1 Allmän beskrivning av kurserna i Rumänien och Sverige 
Gymnasiematematik är uppdelad på olika sätt i Sverige och Rumänien. I Sverige läser 
eleverna Matematik A, B, C, D, E, diskret matematik och matematik breddning. 
Kursinnehållet i är taget från kursplanerna och anges i tabell 5:1 för att lättare se och jämföra 
strukturerna. Djupare beskrivning av svenska och rumänska kursinnehållet i matematik kan 
man hitta på Skolverkets www.skolverket.se, programbeskrivning samt på Rumänska 
Utbildningsdepartementets hemsida http://www.edu.ro/index.php/articles/c556.  
 
                           Sverige                           Rumänien 
                          Årskurs 1                  Årskurs 9 - obligatorisk 
Matematik A (100p - obligatorisk) – ingår i alla 
program och bygger vidare på 
matematikutbildningen i grundskolan. Kursen 
erbjuder kunskaper inom områdena: aritmetik, 
algebra, geometri, statistik och funktionslära. 
Matematik B (50p - obligatorisk) – bygger 
vidare på kunskaper motsvarande grundskolans 
sannolikhetslära, och på Matematik A inom 
områdena geometri, statistik, algebra, och 
funktionslära.  

Algebra och funktioner - Typer av mängder, 
elementer av logisk matematik, serier, teorier om 
funktioner, serier (aritmetisk, geometrisk, 
matematisk induktion, förstagradsfunktionen och 
ekvationer, andragradsfunktioner och ekvationer, 
ekvationssystem av grad ett och två, olikheter 
och system av olikheter) 
Geometri - Vektorer i plan, tillämpningar av 
vektorkalkyl inom geometri (parallellitet, 
linearitet, skärning) trigonometri 
(trigonometriska funktioner och relationer mellan 
funktioner), skalar- och vektorprodukt, metriska 
relationer, tillämpningar av trigonometri i 
geometrin (trigonometriska relationer mellan 
vinklarna i en triangel, lösa triangel, formler för 
triangelarean, inskriven och omskriven cirkel), 
m.m. 

                          Årskurs 2                Årskurs 10 - obligatorisk 
Matematik C (100p - obligatorisk) – bygger 
vidare på matematik B inom aritmetik, algebra, 
och funktionslära. Kursen innehåller även 
differentialkalkyl och behandlas problem som rör 
optimering, förändringar och extremvärden. 
 
Matematik D (100p -obligatorisk) – bygger 
vidare på matematik C och innehåller 
trigonometri och differentialkalkyl- och 
integralkalkyl. 

Algebra och funktioner - Funktioner repetition 
och komplettering (injektiva, surjektiva och 
bijektiva funktioner, olika typer av omvända 
funktioner), operationer med funktioner, 
Funktionen √ , exp och log, ekvationer, olikheter 
och ekvationssystem med dessa funktioner, 
kombinatorik, sannolikhetslära och statistik 
(procent, olika typer av diagram, medelvärde, 
median, räntekalkyler). 
Geometri - Analytisk geometri, linje och 
vektorer i kartesiska planen, parallellitet, 
rätvinklighet, skärning, distanser i kartesiska 
planen, kurvor i plan: parabel, hyperbel, ellips, 
rymdgeometri, snitt, areor och volymer.  

                          Årskurs 3                 Årskurs 11 - obligatorisk 
Matematik E (50p - valbar) – bygger vidare på 
matematik D och eleven tillfälle att använda 
tidigare kunskaper om talbegreppet samt 
kunskaper om algebra, trigonometri, geometri 
och differential- och integralkalkyl. Kursen 

Algebra – Matriser, determinanter och 
ekvationssystem 
Matematisk analys, serier i N, reella funktioner, 
begränsade funktioner, gränsvärdekalkyler, 
gränskalkyler, olika asymptoter, funktionernas 
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behandlar komplexa tal.  
Matematik diskret (valbar) – bygger på 
kunskaper från matematik C. Kursen skall 
erbjuda kunskaper om mängder, hela talens 
egenskaper, talföljder, kombinatorik samt 
satslogik.  
Matematik breddning (valbar) – bygger på 
kunskaper från matematik C och erbjuder 
möjlighet att bredda sina kunskaper i matematik 
inom något eller några kunskapsområden som är 
nya för eleven eller fördjupar kunskaperna inom 
någon känt område. 

kontinuitet, funktionernas deriverbarhet, första 
och andra derivata, rita grafer för alla lästa 
funktioner och kombinationer av dessa, satserna 
Rolle, Lagrange, L´Hospital, Cauchy, Lejbnitz, 
m.m. 

                 Årskurs 12 - obligatorisk 
 Algebra - Algebraiska strukturer, grupp, 

isomorfismer av grupper, ring, kropp, ringer. 
 
Matematisk analys – primitivfunktioner, 
Darboux kriterium och Lejbnitz satserna, 
integraler, definierade integraler, tillämpningar 
av integralkalkyl: graflängden, area för 
undergraf, areor och volymer för 
rotationskroppar, triangel och trapets metoden för 
integrering, tungpunkten. 

Tabell 5:1 Kursinnehållet i rumänska och svenska gymnasiematematik  

5.1.2 Presentation - svenska och rumänska läroböcker 
Jag har valt följande svenska och rumänska läroböcker: 
 
Björup K, Körner S, Oscarsson E, Sandhall Å, Delta – Matematik kurs A och B, 
Naturvetenskap & Teknik, Gleerups Utbildning AB, 2002 
Wallin, Lithner, Wiklund, Jacobsson, ∆NT/a + b, Gymnasiematematik för Naturvetenskaps 
Teknikprogrammen, Kurs A och B, Liber AB, 2000 
Nastasescu C, Nita C, Chitescu I, Mihalca D, Matematica pentru clasa IX, Trunchi comun si 
curriculum diferentiat, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti, 2005 
Maftei I, Mihai A.V, Nicolae M.A, Niculescu C. P, Matematica pentru clasa IX, Trunchi 
comun si curriculum diferentiat, Editura Universal Pan, Editura Nedion, Bucuresti, 2004 
Tabell 5:2  De utvalda svenska och rumänska läroböckerna 
 
Tabell 5:3 beskriver översiktligt läroböckernas innehåll och kapitelindelning, endast för 
matematik A + B respektive för årskurs 9 i Rumänien. 
  
Matematik Delta A + B (4 timmar/vecka)   Matematik ∆NT/a + b (4timmar/vecka) 
Matematik A (100p) 
Kap 1 Tal i olika former  
Kap 2 Andelar  
Kap 3 Uttryck och ekvationer  
Kap 4 Geometri  
Kap 5 Statistik  
Kap 6 Funktioner  

Matematik A (100p) (100p) 
Kap 1 Tal och ekvationer 
Kap 2 Geometri  
Kap 3 Funktioner  
Kap 4 Statistik  

Matematik B (50p) 
Kap 7 Linjära samband  
Kap 8 Algebra  
Kap 9 Funktioner  
Kap 10 Geometri 

Matematik B (50p) 
Kap 5 Sannolikhetslära och statistika 
undersökningar 
Kap 6 Geometri B  
Kap 7 Algebra  
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Kap 11 Sannolikhetslära och statistik  Kap 8 Funktioner B  
Nastasescu C årskurs 9 (4 timmar/vecka)      Maftei V årskurs 9 (4 timmar/vecka) 
Algebra 
Kap 1 Reella tal. Andragradsekvationer med reella 
rötter  
Kap 2 Elementer av logisk matematik. 
Matematiska induktionen  
Kap 3 Mängder. Funktioner.  
Kap 4 Serier, aritmetiska serier, geometriska serier 
Kap 5 Andragradsfunktionen  
Geometri 
Kap 1 Vektorer i plan  
Kap 2 Parallellitet, linearitet, vektorkalkyl i 
plangeometri  
Kap 3 Trigonometri  
Kap 4 Skalar produkt, metriska relationer  
Kap 5 Trigonometrins tillämpningar i plangeometri  

Algebra 
Kap 1 Mängder och elementer av logisk 
matematik, matematisk induktion 
Kap 2 Serier 
Kap 3 Funktioner graftolkning  
Kap 4 Förstagradsfunktionen  
Kap 5 Andragradsfunktionen 
Geometri och trigonometri 
Kap 5 Vektorer i plan 
Kap 6 Parallellitet, linearitet, vektorkalkyl i 
plangeometri  
Kap 7 Trigonometri – funktioner och 
formler 
Kap 8 Trigonometrins och skalar 
produktens tillämpningar i plan geometri 

Tabell 5:3 Läroböckernas kapitelindelning (årskurs 1 på gymnasiet) 

5.1.3 Presentation av rumänska och svenska kursmål 
Svenska kursplaner för matematik A + B för NV – programmet presenterar de allmänna 
kompetenser som eleverna har efter kursavslutning och många av de repeteras från Lpf94. De 
tolkas som mål att uppnå. På NV – naturvetenskaps sida presenteras också de specifika 
kompetenser som beskrivs i kursinnehållet och anges betygskriterierna. Rumänska kursplanen 
för årskurs 9 har följande aspekter:  

- allmänna kompetenser (beskrivs i bilaga 2) 
- värdegrund och attityder (beskrivs i bilaga 2) 
- specifika kompetenser (beskrivs i bilaga 2) 
- anpassade innehåll till specifika kompetenser (beskrivs inte) 
- metodologiska råd för lärare (aktiviteter i klassrummet som utvecklar olika 

kompetenser och attityder). De beskrivs inte i mitt arbete. 

5.1.4 Sammanfattande resultat granskning av kursplanerna och böckernas innehåll 
Likheter - Det finns i bägge länderna ett ganska stort utbud av läroböcker för NV – 
programmet i bägge länderna. Rumänska kursplanen liksom den svenska kursplanen syftar 
inte på att begränsa lärarens frihet av att planera lektionerna. Enligt kursplanerna så har i 
lärarna i bägge länderna fullfrihet att: 

- att planera och undervisa i vilken ordning han/hon tycker det passar bäst för eleverna 
- att gruppera innehållet i olika moduler, med respekt för interna logiken av 

matematiska utvecklingen. 
- Att välja och organisera olika aktiviteter som stödjer inlärning av matematik och som 

är anpassade till elevernas förutsättningar och konkreta situationer i klassrummet. 
Alla kursplanerna betonar vikten att eleverna ska utveckla analysförmåga, räknefärdigheter, 
förmåga att tillämpa matematik för att lösa och tolka vardagssituationer, bilda och tolka 
modeller. Matematiska stoffet är dock organiserat på olika sätt i de två länderna vilket leder 
att måluppfyllelse är olika i olika länder. 
 
Skillnader – Skillnaderna handlar om: omfattning, struktur och innehåll.  Rumänska 
kursplanerna för årskurs 9 omfattar 15 sidor och innehåller inte betygskriterierna utan de 
beskrivs i ett annat dokument. Den innehåller däremot beskrivning av anpassade innehåll och 
metodologiska råd för lärare, olika förslag för aktiviteter i klassrummet. De rumänska 
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kursplanerna beskriver också mer detaljerat specifika kompetenser tillämpade för varje 
kapitlet och grupperade begrepp medan svenska styrdokument lämnar detta på lokal nivå: 
kommun- och skolnivå, vilket pekar på en högre frihetsgrad och mindre centraliserad 
utbildningskoncept.  
    När det gäller allmänna kompetenserna så påpekar svenska kursplanerna aspekter som inte 
finns i de rumänska: miljöfrågorna, sociala kompetensen att kunna arbeta i grupp, användning 
av miniräknare. Den sociala kompetensen, att kunna arbeta i små eller större grupper anses 
som bra men inte obligatorisk av rumänska lärare, de använder i stället metoden att varje elev 
ska ta ansvar för sin lärande. Lärarna föredrar att förena och arbeta med hela klassen 
samtidigt, då läraren förväntar sig ha full kontroll och störst effektivitet, vilket arbete i mindre 
grupperingar, inte anses fungera lika bra. I Sverige får eleverna använda miniräknaren och 
formelblad under lektionerna och under prov. Svenska elever tränar mycket mer på att 
använda miniräknare för att rita grafer medan rumänska elever tränar mer på analytiska och 
numeriska metoder. De rumänska kursplanerna föreskriver inte användning av miniräknare 
under lektionerna och att eleverna ska kunna lösa problem med den. Lärarna från rumänska 
Utbildningsdepartementet anses att eleverna måste behärska beräkningen för hand och 
tekniken att granska resultat innan de använder miniräknaren. Trots det, så finns i rumänska 
grundskoleläroböckerna vissa uppgifter då läraren kan visa eleverna hur miniräknaren kan 
användas. Eleverna lär sig kalkylera för hand även kvadratruten ur ett tal redan under årskurs 
6 och lärarna tillåter inte användning av miniräknaren förrän eleverna har kommit upp på 
gymnasienivå. De tillåts inte heller användning av miniräknaren och formelblad under prov. 
Det är lösningsmetoden och resonemanget som prioriteras. Det strävas efter att eleverna 
utvecklar färdighet och förtrogenhet för sina kalkyler och syftar på att ungdomarna ska 
utveckla strategier som gör arbetet vid beräkningar mera rationellt.  
    Det finns betydliga skillnader när det gäller organisering av matematiska stoffet. De 
svenska läroböckerna har med få undantag samma kapitelindelning som följs enda från 
grundskolan: tal i olika former, procent och statistik, uttryck och ekvationer, algebra, 
funktioner, procent och statistik, geometri och kompletteras i matematik B med 
sannolikhetslära och statistiska undersökningar. Stora delar av svenska läroböcker matematik 
A och B är repetition från grundskolematematik. Rumänska läroböcker följer inte ett speciellt 
mönster, författarna har större frihet att organisera matematiska stoffet och repeteras inte 
begrepp som finns i grundskolematematik utan de återfinns integrerade i undervisning av nya 
begrepp och uppgifter. Rumänska läroböckerna för årskurs 9 har kapitlet ”Elementer av logisk 
matematik” och teori om mängder som inte finns svenska matematikläroböckerna A och B 
utan de förekommer i senare läroböcker. I Sverige har eleverna större frihet att välja kurserna 
medan hela matematiska stoffet obligatoriskt i Rumänien. Tabellen ovan visar att endast 
matematik A, B, C och D är obligatoriska vilket kan leda att om en elev lär sig allt inom 2 år 
så kan ha fri från matematik sista årskursen på gymnasiet. Det finns stora skillnader också när 
det gäller ordningen i matematiska stoffet. I Rumänien läser elever matematiska begrepp som 
svenska elever läser två år senare. Å andra sidan läser svenskarna tidigare statistik, redan från 
grundskolan, medan rumänska eleverna möter statistik under årskurs 10, då de läser färdigt 
alla begrepp som svenska elever har lärt sig från årskurs 7 i grundskolan ända fram till 
matematik B på gymnasiet. Detta tyder på att svenska skolan betonar mycket mer på begrepp 
som har direkta och tidiga kopplingar med samhället och arbetslivet. Som en av att många 
begrepp som tas upp i rumänska böcker inte alls finns med i de svenska, kan min granskning 
av läroböckerna inte ha stor validitet eftersom svenska elever kommer att studera dessa 
begrepp under senare år eller på universitet. 
    De svenska kursplanerna betonar mer på historiska perspektivet än rumänska kursplanerna 
gör vilket leder att rumänska läroböcker saknar element av matematikens historia. Det finns 
vissa skillnader till och med mellan läroböckerna tryckta i samma land. Till exempel 
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Nastasescu (2005) presenterar andragradsekvationen redan i kapitlet ett medan Maftei (2204) 
behandlar den i kapitlet 5. Det finns också skillnader mellan svenska läroböckerna. Matematik 
Delta A + B innehåller mer repetition av begrepp medan matematik ∆NT/a + b föredrar att gå 
djupare och presentera flera begrepp och varierade uppgifter. 
    I slutsats kommer jag fram till att innehållet av läroböckerna samt använda arbetsmetoder i 
matematikundervisning följer i stora drag det koncept som speglas i kursplanerna i de två 
länderna.  

5. 2 Resultat granskning av teoriupplägget i läroböckerna 

5.2.1 Sammanställt resultat - matematiska begrepp  
 
 Karta över teoretiska begrepp Delta A + B ∆NT/a +b Nastasescu Maftei 
1 Distributiva lagen         Ja        Ja Tidigare år 

ingår i 
uppgifter 

Tidigare 
år ingår i 
uppgifter 

2 Kvadreringsreglerna och 
konjugatregeln 

        Ja        Ja Tidigare år 
ingår i 
uppgifter 

Tidigare 
år ingår i 
uppgifter 

3 Andragradsekvation definition          -         -         Ja       Ja 
4 Andragradslösning         Ja       Ja         Ja       Ja 
5 Diskussion typer av rötter     Praktiskt Praktiskt         Ja       Ja 
6 Viete - relationerna          -        -         Ja       Ja 
7 ax2 + bx +c = x2 – Sx + P          -        -         Ja       Ja 
8 Analys av rötterna efter S och P          -        -         Ja       - 
9 Faktoruppdelning 

ax2 + bx + c = a(x – x1)(x – x2) 
         -        -         Ja       Ja 

10 Definitioner: funktioner, 
definitionsmängd, värdemängd, 
nollställen 

  Praktiskt   Praktiskt         Ja       Ja 

11 Definition av andragradsfunktion    Praktiskt   Praktiskt         Ja       Ja 
12 Analys av partikulära fall av f(x)    Praktiskt   Praktiskt         Ja       Ja 
13 Analys av funktionens symmetri Praktisk för  

y = kx2 och  
y = kx2 + c 

Praktisk för 
y = kx2 och 
y = kx2 + c 

        Ja 
För all fallen 

      Ja 
För alla 
fallen 

14 Grafanalys efter c-koefficienten    Praktiskt        -         Ja       Ja 
15 Grafanalys efter a-koefficienten    Praktiskt    Praktiskt         Ja       Ja 
16 Kanoniska formen  

f(x) = a[x + (b/2a)]2 + (-∆/4a) 
         -    Praktiskt         Ja       Ja 

17 Maximi- och maximipunkten,  
formler för toppkoordinater 

         - Praktiskt, ej 
formel 

        Ja       Ja 

18 Geometrisk relation mellan rötterna 
och minimi- och maximipunkten 
xmin,max = (x1 + x2) / 2 

         -   Praktiskt         Ja       Ja 

19 Analys av maximi- och minimipunkt 
efter a - koefficient 

        -     Praktiskt         Ja       Ja 

20 Analys av andragradsfunktionstecken 
efter a och ∆ - värden 

        -        -         Ja       Ja 

21 Definition monotoni         -        -         Ja       Ja 
22 Definition kvot för analys av 

monotoni 
        -        -         Ja       Ja 

23 Analys av monotonin efter a - värden         -        -         Ja       Ja 
24 Funktionstecken och nollställen Endast Endast         Ja       Ja 
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nollställen nollställen 
25 Ekvationssystem typ 

mx + ny + p = 0 
ax2 + bx + cy + d = 0 (Analys) 

Praktisk med 
miniräknare, 
ingen analys 

Praktisk 
miniräknare, 
ingen analys 

    
        Ja 

 
      Ja 

26 Ekvationssystem typ 
mx2 + nx + py + q = 0 
ax2 + bx + cy + d = 0 (Analys) 

Praktisk med 
miniräknare, 
ingen analys 

Praktisk 
miniräknare, 
ingen analys 

    
        Ja 

    
      Ja 

27 Olikheter definitioner   Praktiskt    Praktiskt         Ja       Ja 
28 Definition av intervaller     
29 Operationer med intervaller          -          -          Ja      Ja 
30 Funktionen absolutbelopp definition, 

egenskaper och graf. 
         - Definition, 

ej graf 
         Ja      Ja 

Tabell 5:4   Sammanställnings tabell över teoretiska begrepp i läroböckerna 
 

5.2.2 Exempel på skillnader  
 
Delta A + B  (sida: 253, 256, 258)  
och ∆NT/a +b (sida 314-315) 

Nastasescu  (sida 66) och Maftei (sida 89) 

Den generella begreppen:  funktioner, 
värdemänd, definitionsmängd,  
Delta A + B - ”y är en funktion av x om det till 
varje värde x finns precis ett värde på y. Den 
betecknas med f(x). En funktion kan beskrivas på 
olika sätt genom en graf, en värdetabell, en ekvation. 
Om y är en funktion av x utgör punkterna (x,y) i ett 
diagram funktionens graf.  De värden som den 
oberoende variabeln kan anta bildar funktionens 
definitionsmängd.De värden som funktionen antar 
bildar funktionens värdemängd.”  
∆NT/a + b - ”Vi kallar här funktionen för f och 
låter f(x) beteckna funktionens värde. f(x) utläses ”f av 
x” eller ”fx. Vi säger att y är en funktion av x om det 
för varje x svarar exakt ett värde på y. Den värden, 
den oberoende variabeln x kan anta är funktionens 
definitionsmängd och de värde den beroende 
variabeln y då antar är funktionens värdemängd.” 

Definitioner generella begreppen: 
 funktioner, definitionsmängd, värdemängd  
 
Tigare inledande avsnitt om funktionerna. 
 
Definition: 
Man kallar en funktion en triplett (A, B, f) där: 
A – är en mängd ≠ Ø som kallas definitionsmängd 
B - är en mängd ≠ Ø som kallas värdemängd 
f – är ett samband (regel) som associerar till vilken  
x є A en unik väl determinerad element f(x) є B 
                                                                f 
Beteckning noteras: f : A → B  eller A → B och läses 
”f definierad på A med värde i B” eller ” f av x”. 
 
Den grafiska bilden av funktions begreppet se 
figur 5.1. Definitionen är samma i läroböckerna. 

Tabell 5:5  Definition för begreppet funktion och andragradsfunktion  
 

 Figur 5.1 (Nastasescu, 2005, s.67, Maftei, 2004, s. 91) 
 
Delta A + B (sida 261) och ∆NT/a +b (sida 347) Nastasescu  (sida 106) och Maftei  (sida 131) 
Delta A + B – Endast y = kx2 + c och y = kx 
∆NT/a + b - ”Om p(x) är ett andragradspolynom, 
t.ex. p(x) = x2 – 3x +1 så kallas y = p(x) en 
andragradsfunktion.” På sidan 363, ges den 
allmänna formen för funktionen y = ax2 +bx + c 
där a, b, c konstanter och a får inte vara noll.” 

Definition: Låt talen reella a, b, c med a ≠ 0, 
funktionen f : R → R definierad med formeln  
f(x) = ax2 + bx +c kallas för andragradsfunktion med 
reella koefficienter a, b, c. 
Obs: Eftersom definitionsmängden och värdemängden 
är reella mängden kan vi indikera denna funktionen 
f(x) = ax2 + bx + c eller y = ax2 + bx + c. 

Tabell 5:6  Definition andragradsfunktion  
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Skillnader – Exempel visar stora skillnader när det gäller definition av begreppen funktion 
och andragradsfunktion. För det första använder inte de svenska läroböckerna ordet 
”definition” för att införa olika begrep. För det andra kan man lätt lägga märke att svenska 
läroböcker förklarar begreppet funktion, definitionsmängd och värdemängd genom att 
använda olika fraser och inte en standard formell matematisk språk. Detta gör att deras 
definitioner ser olika ut. De inför inte det allmänna symboliska språket f : A → B  och talar 
inte om att funktionen är en triplett (A, B, f) som innehåller två mängder och en associerad 
relation mellan elementerna i de två mängderna. Definitionen för andragradsfunktionen ges i 
exempelform och endast för funktioner typ y = f(x) = kx2 och  y = f(x) = kx2 + c, vilket det 
kommer att påverka hela matematiska stoffet och matematiska språket som presenteras senare 
i kapitlet. ∆NT/a +b visar i sammanfattningen formen y = ax2 +bx + c som en viss slutsats till 
hela kapitlet utan inflyttande för det matematiska stoffet och olika bevis. De rumänska 
läroböckerna definierar andragradsfunktionen med den allmänna formen vilket leder till att 
man gör det möjligt att föra bevis för olika egenskaper på ett generellt sätt, komma fram till 
viktiga generella formler och slutsatser som kan användas senare vid problemlösning.   
 
5.2.3 Exempel på likheter  
 
Delta A + B (sida 241) och 
∆NT/a +b (sida 302, 303) 

Nastasescu (sida 26, 27) och Maftei (sida136) 

x2 + px + q = 0 
x2 + px + (?)2 = (?)2 – q 
x2 + px + (p/2)2 = (p/2)2 – q 
[x + (p/2)]2 = (p/2)2 – q 
[x + (p/2)] = ± √[(p/2)2 – q] 
x = - (p/2) ± √[(p/2)2 – q]. 
 
Diskussion – Om uttrycket 
under roten är positiv då har vi 2 
olika rötter, om det är noll har vi 
två lika rötter och om det är 
negativ då har vi ingen lösning. 
Diskussionen och slutsatserna 
görs inte med hjälp av det 
symboliska språket typ: 
(p/2)2 – q > 0  (Två lösningar),  
(p/2)2 – q = 0  (En lösning), 
(p/2)2 – q < 0  (Ingen lösning), 
utan på ett retoriskt sätt. 
 

Vi vill hitta en metod för att hitta ekvationens rötter och för detta 
måste vi kunna separera variabeln x. Vi delar ekvationen med a ≠ 
0 och sedan kan vi skriva termen (b/a)x i form av 2(b/2a)x. 
Ekvationen ax2 + bx + c = 0 kan skrivas: 
ax2 + bx + c = a[x2 + (b/a)x + (c/a)] =  a[x2 + 2*(b/2a)x + (c/a)] = 
= a[x2 + 2*(b/2a)x + (b2/4a2) - (b2/4a2) + (c/a)] = a[(x + b/2a)2 - 
(b2/4a2) + (c/a)] = 
ax2 + bx + c = a(x + b/2a)2 - (b2 – 4ac) / 4a2 = 0 →  
→ a(x + b/2a)2 = (b2 – 4ac) / 4a2  
Vi betecknar b2 – 4ac = ∆. Den högra leden är en kvadrat, det 
framgår att den har reella rötter endast om ∆ = b2 – 4ac ≥ 0. Om ∆ 
≥ 0, då existerar det reella talet √(b2 – 4ac) = √ ∆ och vi kan 
skriva: (x + b/2a)2 = (√ ∆/2a)2 eller (x + b/2a)2 - (√ ∆/2a)2 = 0 
alltså: [x + (b/2a) + (√ ∆/2a] [x - (b/2a) + (√ ∆/2a] = 0.  
Det framgår att ekvationen har lösningen: 
x 1,2 = (- b ± √ ∆) / 2a = [- b ± √ (b2 – 4ac)] / 2a. 
Diskussion 
∆ = b2 – 4ac > 0 (Två reella, olika rötter) 
∆ = b2 – 4ac = 0 (Två reella lika rötter, dubbel rot) 
∆ = b2 – 4ac < 0 (Inga reella rötter) 

Tabell 5:7   Lösning av andragradsekvationen  
 
Exemplet visar tydligt att alla läroböckerna använder den historiska metoden 
kvadratkomplettering för att lösa ekvationen. Alla läroböckerna använder algebraiska kalkyler 
för att komma fram till den allmänna formeln för att räkna ut andragradsekvationens rötter. 
Dessutom för alla läroböckerna en diskussion kring vilka typer av uppgifter finns beroende på 
tecken som uttrycket (p/2)2 – q, respektive ∆ = b2 – 4ac har. En liten skillnad finns dock. De 
svenska läroböckerna använder den reducerade formen för andragradsekvation x2 + px + q = 
0, medan de rumänska läroböckerna löser direkt för den allmänna formen ax2 + bx + c = 0 och 
presenterar den reducerade formen som ett partikulärt fall för när a = 1. Fördelen med att lösa 
direkt den allmänna formen är att man undviker att arbeta med bråk just under tecken ”√ ”.  
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5.2.4 Exempel på både likheter och skillnader  
 
Delta A + B och ∆NT/a +b (sida 349) Nastasescu  (sida 114) och Maftei (sida 144) 
Delta A + B – har ingen bevis för maximi- och 
minimipunkterna. 
∆NT/a +b – tar upp på sidan 349, två fall:  
a < 0 och a > 0. 
a) Bestäm minimipunkten till kurvan  
y = x2 – 2x + 3. Läroboken använder metoden 
kvadratkomplettering och hämtar funktionen 
till formen:  
x2 – 2x + 3 = (x – 1)2 + 2.  
Resonemang - (x – 1)2 är större än 0 om x ≠ 1 
och lika med 0 om x = 1. Det betyder att y 
antar ett minsta värde y = 2 för x = 1. 
Minimipunkten är (1,2).  
En annan metod: Kurvan är symmetrisk med 
avseende på en lodrätt linje genom minimi-
punkten (symmetrilinjen). Detta kan användas 
för att bestämma minimipunkten så här: 
Vi får samma y – värde för t. ex. x = 0 och x = 
2. Minimipunkten måste då ligga mitt emellan 
dessa x – värden dvs. x = 1. Symmetrilinjen är 
x = 1 och minimipunkten är (1,2).  
b) Bestäm maximipunkten för  
y = -2x2 – 8x -3. Beviset görs med samma 
resonemang som ovan. 
Slutsatser för andragradsfunktioner: 
1. Grafen är symmetrisk kring en lödrätt linje 
maximi- eller minimipunkten 
2. Om koefficienten för x2 – termen är positiv 
har funktionen en minimipunkt. 
3. Om koefficienten för x2 – termen är negativ 
har funktionen en maximipunkt.  

Maximi- och maximipunkten  
Låt funktionen f(x) = ax2 + bx + c. Vi har 
demonstrerat att för varje x є R kan vi skriva 
funktionen i kanoniska formen: f(x) = ax2 + bx + c 
= a(x + b/2a)2 + (-∆/4a).  
Fallet a > 0  
Vi vet att (x + b/2a)2 ≥ 0 → a(x + b/2a)2 ≥ 0. Om vi 
summerar i olikheten -∆/4a får vi  
a(x + b/2a)2 + (-∆/4a ) ≥ -∆/4a alltså f(x) ≥ 0 för 
vilken x є R. Men likheten (x + b/2a)2 = 0 gäller 
endast när x = - b/2a och då för x = - b/2a får vi f(- 
b/2a) = -∆/4a. Olikheten visar att  
f(- b/2a) = -∆/4a är det minsta funktionsvärde. 
Talet -∆/4a kallas för minimum för f(x).  
Fallet a < 0  
Beviset görs på samma sätt som i första fallet och 
den leder till att talet -∆/4a kallas för maximum för 
funktionen f(x). Koordinaterna för minimi- och 
maximipunkten är (–b/2a, -∆/4a).   
Geometrisk relation mellan rötterna och 
minimi- och maximipunkten  
Om ∆ > 0, då har ekvationen två lösningar: x1 = [- 
b - √ (b2 – 4ac)] / 2a och x2 = [- b + √ (b2 – 4ac)] / 
2a. Om vi summerar x1 och x2 får vi x1 + x2 = - b/a 
och (x1 + x2)/2 = - b/2a. Det framgår att 
symmetriaxeln går genom punkten  
[(x1 + x2)/2, 0] och toppen ligger alltid på 
symmetriaxeln och man får den genom att skära 
funktionen y = f(x) med linjen x = -b/2a. Denna 
egenskap används väldigt mycket i uppgifter med 
andragradsfunktioner.  

Tabell 5:8   Begreppet maximi- eller minimipunkt och funktionens symmetri 
 
Likheter - Exemplet visar att både rumänska läroböcker och ∆NT/a +b använder samma 
metod kvadratkomplettering för att hämta funktionen till kanoniska formen och resonemang 
för att komma fram till minimi- och maximipunkten och till begreppet funktionens symmetri 
kring linjen som går genom minimi- maximipunkten. Dessutom kommer alla dessa böcker 
fram till slutsatsen att x – värden för minimi- och maximipunkten är (x1 + x2)/2, fast än  
∆NT/a +b uttrycker slutsatsen på ett retoriskt sätt och inte med matematiska symboler. De 
rumänska läroböckerna använder både det retoriska och symboliska språket. 
Skillnader – För det första använder läroboken ∆NT/a +b inte namnet ”kanoniska formen” för 
uttrycket (x – 1)2 + 2 som rumänska läroböcker gör. Sedan löser läroboken inte problemet 
med hjälp av algebraiska kalkyler. Detta leder till att man hittar koordinaterna för minimi- och 
maximipunkterna men man kommer inte fram till en generell formel för att beräkna 
koordinaterna direkt utan att repetera algoritmen för varje funktion. Generaliseringen kan vara 
bra när man arbetar med funktioner med parameter eller funktioner som har koefficienterna en 
algebraiskt uttryck typ t. ex. f(x, m) = (2m +1)x2 – (m - 2)x + 2m2 då kan det vara svårare att 
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tillämpa metoden kvadratkomplettering eller kan kräva längre tid för att lösa. Slutsatserna 
anges också mer på ett retoriskt sätt typ: koefficienten för x2 – termen i stället för ”a” och 
detta är följden av hur man definierade funktionen från början. 

5.2.5  Sammanfattande resultat 
 
Undervisningsinnehåll och metodik - Algebraiska uttryck  

Likheter – Granskningen av rumänska grundskoleläroböckerna för årskurs 7 och 8 respektive 
Delta A + B och ∆NT/a + b visar att läroböckerna använder samma algebraiska regler och 
geometriska metoder för att bevisa egenskaperna för operationerna (+) och (*), distributiva 
lagen, kvadreringsreglerna och konjugatregeln.   
 
Skillnader - En allmän analys visar en tydlig förskjutning. Svenska läroböcker återtar 
algebraiska begrepp som finns i grundskoleläroböckerna. Det visas ingen generalisering om 
multiplikation med parenteser med n respektive m termer som skulle fungera som 
granskningsmetoder. Uttryck typ (a ± b ± c)2, (a ± b)3 tas som tillämpning medan uttryck av 
typ a3 ± b3 förekommer inte som undervisningsexempel eller uppgifter. Rumänska 
läroböckerna presenterar färdigt alla algebraiska uttryck under grundskolan med olika 
generaliseringar. Dessa algebraiska räknefärdigheter inkluderas i uppgifterna eller i 
undervisning av nya begrepp, eller bevis av formler och satser. Dessutom presenterar de 
rumänska läroböckerna på ett mer systematiskt sätt egenskaperna för operationerna (+), (*) 
samt alla egenskaperna för olika förhållande (=) respektive (>) och (<), på samma sätt som 
visas i bilaga 1 respektive bilaga 3. 
 
Undervisningsinnehåll och metodik - Andragradsekvation  

Likheter – Exemplet ovan visar att alla läroböckerna använder de gamla historiska metoderna 
för att lösa andragradsekvationen. Alla läroböcker använder kvadratkomplettering för att 
demonstrera formeln för rötterna och följer en diskussion om typer av rötter. Alla 
läroböckerna presenterar exempel för både generella fallet och olika partikulära fall.      
 
Skillnader – Granskningen visar språkmässiga, innehällsmässiga och strukturella skillnader.   
Svenska läroböcker inleder med ett praktiskt problem som leder till andragradsekvation och 
partikulära fall ax2 = b och (x – a)(a – b) = 0 för att sedan visa den reducerade formen x2 + px 
+ q = 0. Rumänska läroböcker definierar först den generella formen för andragradsekvation 
ax2 + bx + c = 0 och sedan löser de partikulära fallen. Rumänska läroböcker går ett steg 
längre, se den sammanfattande tabellen och bilaga 3, och bevisar Viete – relationerna, ett 
samband mellan rötternas summa S respektive rötternas produkt P och ekvationens 
koefficienter a, b och c. Sedan för de en diskussion om rötternas tecken efter S- och P- tecken. 
Viete relationerna ger upphov till många tillämpningar och feedback för senare undervisning 
av polynomer. Maftei (2004) gör ingen analys om rötterna efter S- och P- tecken. Presentation 
av begreppet faktoruppdelning ax2 + bx + c = a(x – x1)(x – x2) som följd av Viete – relationerna 
underlättar  vidare utveckling av analytiska metoder för funktionstecken och till studie av polynomer 
med större grad än 2. 
 
Undervisningsinnehåll och metodik - Andragradsfunktion  

Likheter – Alla läroböckerna visar i mer eller mindre utsträckning grafer för både de 
generella och partikulära fallen av andragradsfunktioner se sammanfattande tabellen. 
Lärobocken ∆NT/a + b använder samma metod för att hitta koordinaterna för minimi- och 
maximipunkten och kommer fram till samma slutsatser som rumänska böckerna. Alla 
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läroböckerna studerar andragradsfunktionens symmetri men de svenska läroböckerna gör det 
på ett praktiskt sätt som inte leder till formler. Alla läroböcker betonar vikten som a – tecken 
har för att bestämma om funktionen har minimipunkt eller maximipunkt.  
Skillnader – Skillnaderna är mångfaldiga: innehållmässiga, strukturella och språkmässiga. De 
strukturella och innehällsmässiga skillnaderna innebär att de rumänska läroböckerna tar upp 
många allmänna begrepp innan de börjar studera först- och andragradsfunktionen. De 
språkmässiga skillnaderna håller ihop med begreppsdefinitionerna som görs i början. 
Rumänska läroböcker inleder studie av funktioner med flera förberedande kapitel. Där införs 
begreppen mängder och operationer med mängder, matematisk predikat, disjunktion och 
konjunktion, definitioner för identitet och likhet, begreppet ”falsk” och ”sant” i matematik, 
begreppen sats, hypotes, slutsats, bevis, lemma, följdsats, direkt sats och omvänd sats, 
begreppen: ”och”, ”eller”, ”om”,  ”om och endast om” och vad dessa innebär matematisk 
logik. Sedan införs allmänna begreppen funktion, graf, definitionsmängd, värdemängd, graf, 
olika former att ange en funktion, definieras begreppet monotoni, funktionstecken, 
definitionen för symmetrin, periodicitet, begreppet lika funktioner, sammansatta funktioner 
och så vidare. Alla dessa begrepp används sedan för alla funktioner som studeras i framtiden.  
Rumänska läroböcker och ∆NT/a + b presenterar andragradsfunktionerna i separata kapitel 
medan Delta A + B behandlar andragradsfunktionen tillsammans med andra typer funktioner i 
matematik B. Nastasescu (2005) och Maftei (2004) använder metoden att definiera alla 
begrepp de använder och lätt kan man lägga märke att de definierar på ett gemensamt sätt 
begreppen funktion och andragradsfunktion. De svenska läroböckerna brukar i stället olika 
textformuleringar för att förklara begreppen. Svenska läroböcker ange inte i teorin den 
allmänna formen för andragradsfunktionen utan endast funktionerna y = kx2 +c och y = kx2 
trots att i uppgifter finns även generella former. De rumänska läroböckerna utgår i stället från 
det generella fallet och sedan anger partikulära fall beroende på vilka b- och c- värden. Alla 
läroböcker studerar funktionens symmetri men det finns skillnader. Rumänska läroböckerna 
studerar funktionens symmetri för alla partikulära och det generella fallet på ett algebraiskt 
sätt. ∆NT/a + b studerar funktionens symmetri för två praktiska generella fall medan Delta A 
+ B tar upp frågan praktiskt endast för funktionerna typ f(x) = kx2 och f(x) = kx2 + c. Delta A 
+ B tar inte upp funktionens maximi- och maximipunkt. Samma praktiska metoder använder 
svenska läroböcker för att analysera olika funktionsfall men varje svensk lärobok undersöker 
andragradsfunktionen endast efter några koefficienter och tar inte upp alla analysfall. 
Funktionens tecken studeras i svenska läroböcker endast med miniräknare, det förekommer 
inga analytiska metoder. Detta är en följd av att Viete – relationerna och faktoruppdelning inte 
tas upp i matematik A och B. Monotonin som definition och analys förekommer inte i 
svenska läroböcker förrän kurs C. Ekvationssystem behandlas också praktiskt med 
miniräknaren med hjälp av några praktiska exempel på hur man kan lösa andragradsekvation 
genom uppdelning i två funktioner. Inget teoretiskt upplägg om ekvationssystem av andragrad 
förekommer i svenska läroböcker före kurs C. ∆NT/a + b definierar funktionen absolutbelopp 
men den visar inte när den förekommer i praktiken, inga egenskaper, graf, diskussion och 
tillämpningar. I slutsats visar det sig att rumänska läroböcker visar andragradsekvationen och 
andragradsfunktionen på ett djupare och mer teoretiskt sätt genom att analysera dem både 
analytiskt och grafiskt och utifrån alla möjliga perspektiv. ∆NT/a + b går en bit längre en 
Delta A + B men behåller mest samma praktiska förhållningssätt: grafiska och praktiska 
exempel. Det begränsade presenterade matematiska stoffet påverkar också variationen på 
uppgifterna som läroböckerna kan erbjuda eleverna.  
 
Matematiska språket  

Matematiska språket är knutet till hur författaren förhåller sig till begreppsdefinitioner och 
arbetsmetoder. De svenska läroböckerna använder inte ordet definition för att införa begrepp 
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eller sats för att beskriva olika egenskaper. De presenterar teorin förutom andragradsekvation 
mest på ett praktiskt sätt och utnyttjar inte ofta algebran för att ange teorin en generell 
karaktär eller för att komma fram till viktiga formler, se kapitlet 5.2.4 som visar studie av 
parabolens minimi- och maximipunkten. Slutsatser och olika egenskaper för ekvationer och 
olikheter anges på ett retoriskt sätt utan att använda samtidigt matematiska symboler. I 
svenska läroböckerna anges inte begreppet funktion med f : A → B och den allmänna formen 
för andragradsfunktionen f(x) = ax2 + bx + c och förs inte bevis och analyser på ett algebraiskt 
sätt. Eftersom många inledande begrepp inte definieras i svenska böcker så förekommer inte 
många använda matematiska tecken som: C, є, U, ∩, →, ↔, ± ∞, Ø, R, C (för reella mängden 
respektive mängden men komplexa tal), S för rötternas summa och P för rötternas produkt, ≠ 
(det förekommer inte i Delta A + B), ∆ = b2 – 4ac, intervallen [a, b], [a, b), (a, b], (a, b) för att 
beskriva lösningar för olikheter, ↑ (symbol för växande funktion), ↓ (symbol för avtagande 
funktion). Många av dessa matematiska symboler förekommer inte i kurs C trots att alla dessa 
symboler används i internationell litteratur och på svenska universitet. Symbolerna x-, y – 
variablerna, f(x), P(x), k, a, b, c, (=), (<), (>), (≤), (≥) finns i alla läroböckerna.  

5.3   Resultat granskning av uppgifter 

5.3.1   Sammanställning - typer av uppgifter 
 
 Typer av uppgifter Form a v   Delta A + B ∆NT/a + b Nastasescu Maftei 
1 Problem som leder till 

andragradsuttryck 
Exempel         Ja       Ja       Ja     Ja 

  Att lösas         Ja       Ja       Ja     Ja 
2 Förenkla uttryck Exempel         Ja       Ja      Inkl.   Inkl. 
  Att lösas         Ja       Ja      Inkl.   Inkl. 
3 Multiplikation med parenteser  Exempel         Ja       Ja      Inkl.   Inkl. 
 (distributiva lagen) Att lösas         Ja       Ja      Inkl.   Inkl. 
4 Faktoruppdelning (faktorisering) Exempel         Ja       Ja      Inkl.   Inkl. 
  Att lösas         Ja       Ja      Inkl.   Inkl. 
5 Kvadreringsreglerna och konjugatregeln Exempel         Ja       Ja      Inkl.   Inkl. 
  Att lösas         -        -       Inkl.   Inkl. 
6 Förenkla uttryck – förkortning, delning  Exempel         -        -       Inkl.   Inkl. 
 med polynom Att lösas        Inkl.   Inkl. 
7 Operationer med rationella uttryck Exempel    Kurs C     Kurs C      Inkl.   Inkl. 
  Att lösas    Kurs C     Kurs C       Ja    Ja 
8 Andragradsekvationer typ ax2 = b Exempel        Ja       Ja       Ja    Ja 
  Att lösas        Ja       Ja       Ja    Ja 
9 Andragradsekvationer  Exempel        Ja        -       Ja    Ja 
 typ (ax + b)(cx + d) = 0 Att lösas        Ja       Ja       Ja    Ja 
10 Andragradsekvationer typ  Exempel        Ja        Ja       Ja    Ja 
 x2 + px + q = 0 eller ax2 + bx + c = 0 Att lösas        Ja        Ja       Ja    Ja 
11 Andragradsekvationer textformulerade Exempel         -        Ja       Ja    Ja 
  Att lösas        Ja        Ja       Ja    Ja 
12 Ekvationer som reduceras till Exempel         -         -       Ja    Ja 
 andragradsekvationer Att lösas         -         -       Ja    Ja 
13 Andragradsekvationer med rationella  Exempel    Kurs C    Kurs C       Ja       - 
 uttryck Att lösas    Kurs C    Kurs C       Ja      Ja 
14 Ekvationer med irrationella uttryck Exempel    Kurs C    Kurs C       Ja      Ja 
  Att lösas    Kurs C    Kurs C       Ja      Ja 
15 Andragradsekvation - Viéte relationer Exempel         -        -       Ja       Ja 
  Att lösas         -        -       Ja       Ja 
16 Ekvationer med parameter         Exempel         -        -       Ja       Ja 
  Att lösas         -        Ja       Ja       Ja 
17 Andragradsfunktion funktionsvärde i en  Exempel        Ja        Ja       Ja       Ja 
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 punkt Att lösas        Ja        Ja       Ja       Ja 
18 Andragradsfunktion rita, läsa och tolka  Exempel        Ja        Ja       Ja       Ja 
 en graf Att lösas        Ja        Ja       Ja       Ja 
19 Maximi- och minimiproblem Exempel         -        Ja       Ja       Ja 
  Att lösas         -        Ja       Ja       Ja 
20 Grafisk metod för (med miniräknare) Exempel        Ja        Ja Manuellt Manuellt 
  Att lösas        Ja        Ja Manuellt Manuellt 
21 Olika ekvationssystem Exempel Endast linjära Endast 

linjära 
       Ja       Ja 

  Att lösas Endast linjära         Ja        Ja       Ja 
22 Lösa analytiskt f(x) < g(x)  Exempel    Kurs C    Kurs C        Ja       Ja 
 och f(x) > g(x) Att lösas    Kurs C    Kurs C        Ja       Ja 
23 Olikheter med irrationella uttryck Exempel         -         -       Ja      - 
  Att lösas         -         -       Ja      - 
24 Grafisk metod för att lösa  f(x) < g(x) Exempel        Ja   Linjära         Ja       Ja 
 (miniräknare) Att lösas        Ja   Linjära Manuellt Manuellt 
25 Funktionen absolutbeloppet Exempel         - Endast 

definition 
      Ja        Ja 

  Att lösas         -        Ja        Ja        Ja 
26 Ekvationer med funktioner  Exempel         -         -        Ja        Ja 
 absolutbeloppet Att lösas         -         -        Ja        Ja 
27 Olikheter med funktioner  Exempel         -         -        Ja        Ja 
 absolutbeloppet Att lösas         -         -        Ja        Ja 
28 Blandade uppgifter parameter  Exempel          -        -        Ja        Ja 
 (rika problem) Att lösas        Ja        Ja        Ja        Ja 
29 Laborativa uppgifter          -        -         -         - 
Tabell 5:9   Sammanställningstabell över med alla typer av uppgifter i läroböckerna 
 

5.3.2   Resultat – likheter och skillnader för algebra uppgifter 

 
Uppgift 1 – Text problem som leder till olika matematiska uttryck (modellering) 
   
Delta A + B (sida 232) ∆NT/ a + b (sida 294, uppgift 7002) 
Anna hjälper till att ordna en beteshage för hästarna 
på ridskolan. Hagen ska bli rektangulär. Stängslet är 
200 m långt. Summan av längden av en kortsida blir 
då 100m.  

Vinsten V(x) kr är skillnaden mellan intäkten I(x) kr 
och kostnaden K(x) kr, där x är antalet sålda enheter. 
Ange ett förenklat uttryck för V(x) och beräkna sedan 
vinsten när 100 enheter säls om: I(x) = x(200 – x) och 
K(x) = 5000 + 40x – 0,1x2 

Nastasescu C. & Nita C  (Fysisk modell), s. Maftei V   (Geometrisk modell), s. 
”En bil går med hastigheten Vo. Efter en stund börjar 
bilen accelerera med accelerationen a. Hitta en 
relation som beskriver bilens sträcka med tiden.” Se 
figur 5.2a 

”Låt den liksidiga triangeln ABC med sidan a. Man 
tar en rörlig punkt M på sidan BC. Skriv en relation 
som beskriver rektangeln QMNP area.”   
Se figur 5.2b 

Tabell 5:10  Textuppgifter som leder till olika matematiska uttryck                                                                                         

Figur 5.2 (Nastasescu, 2005, s. 107, Maftei,2004, 131) 
 
Uppgift 2, 3, 4 – Förenkla uttryck, faktoruppdelning och multiplikation med parenteser 
(distributiva lagen)  
                                                                                          
                             Delta A + B                                    ∆NT/a + b 
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Förenkla uttryck - Skriv x(3 – 2x) – x(x – 4) 
som en summa. (s.232) 

 

Faktoruppdelning (s.234) 
x(x + 3) = x2 +3x Eller tvärtom x2 +3x = x(x + 3) 

Läroboken har inga separata uppgifter. 

Skriv som en summa: a) (x – 3)(x + 2) och  
b) (2x – 1)(x – 3)    (s.233) 

Boken ger exempel 3, s.294, att hitta uttrycket för 
den färjade ytan i figur 5.3 

 Tabell 5:11   Algebraiska operationer  

 Figur 5.3 (∆NT/a + b, 2000, s. 294) 

 
Uppgift 5 – Kvadreringsreglerna och konjugatregeln 
                                                                   
Delta A + B ∆NT/a + b  (s.296) 
Kvadreringsreglerna 1 och 2  (s. 235) 
(x + 3)2, (2y – 7)2 
Konjugatregeln - (5x + 3)(5x – 3) 
Blandad uppgift (2√3 – √2)2 + (2√3 + √2)(2√3 – √2) 
Andra typer - (a + b)3, (a – b)3, a3 – b3, (a + b + c)2.  

Konjugatregeln - (x + 3)(x – 3),  
(2a + 7)(2a – 7),  (3x2 – 5y3)(3x2 + 5y3 
För elever att lösa - (a + b + c)2 ; (a + b)3 ;  
a3 – b3: a3 + b3 ;Tillämpningar (snabb 
multiplikation) 52 * 48; 522 

Tabell 5:12 Kvadreringsreglerna och konjugatregeln 
 
Uppgift 6 och 7 – Förenkla uttryck – förkortning, delning med polynom, operationer 
med polynomer. 
                                                                                                        
Delta A + B ∆NT/ a + b Rumänska läroböcker 
Tar upp följande 
förenkling:  
(5x + 15) / 25 
och   
(x3 + 3x2) / 2x 

Visar  
(6x + 6y) / ( 
x2 + xy). 

Tar upp redan i grundskolan uttryck av typ: 
(x2 + 7x +10)/(x2 – x – 6) som löses genom termgruppering eller 
med hjälp av andragradsekvation då kan man skriva uttrycket 
som en produkt: (x + 2)(x + 5)/(x + 2)(x – 3) med villkoret x ≠ -2. 
Delning med polynom - Låt polynomen P(x) = 2x3 – 7x2 + 7x - 
2, då P(2) = 0. Räkna ut rötterna. Man vet att om P(2) = 0 delas 
P(x) med x – 2. Sedan visas polynomdelning:  
2x3 – 7x2 + 7x – 2  │x -2 

Delta A + B  ∆NT/a + b Nastasescu C 
Visar: 3 – (1 - 
x)/5 + x/2 
Anlitar 
begreppet MGN 

(5/6) – (7/18) 
+ (1/9) 
Anlitar 
begreppet 
MGN 

Visar: (x2 – 3x)/(x – 2) - (x – 2)/(x2 – 3x) MGN är polynomen x(x 
- 2)(x - 3), med kraven: x - 2 ≠ 0 och x2 – 3 ≠ 0 

  Tabell 5:13   Uppgifter förenkla uttryck 
 
Slutresultat granskning av algebrauppgifter  
 
Likheter – Alla läroböckerna har uppgifter kopplade till praktiska situationer. Man kan 
observera att svenska uppgifter är starkt kopplade till elevernas direkta verklighet (arbetet i 
trädgården, ekonomi) medan rumänska uppgifter gör kopplingar med fysikaliska modeller och 
geometri. Alla läroböcker har algebra uppgifter som innehåller algebraiska kalkyler 
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(distributiva lagen, faktoruppdelning, kvadreringsreglerna och konjugatregeln) och visar 
samma geometriska kopplingar. Det finns dock vissa skillnader. 
Skillnader - Tabellen och presentation av uppgifter visar att rumänska böckerna inte erbjuder 
några separata uppgifter av typ 2 - 6 utan författarna räknar med att eleverna ska träna vidare 
algebraiska räknefärdigheterna inom de nya uppgifterna de möter i årskurs 9 och senare år. 
Kapitlen algebra i svenska läroböcker formler och uttryck repeterar alla begrepp som redan 
finns i grundskolan utan att utöka uppgifternas svårighetsgrad, jämfört med 
grundskoleläroböckerna, och utan att lägga till några generaliseringar som till exempel att 
multiplicera parenteser med ”m” respektive ”n” termer.  Det finns inga uppgifter med 
operationer med rationella uttryck, där nämnaren är också ett algebraiskt uttryck med 
variabler, uppgifter med polynomdelning. Svenska läroböcker visar endast enkla förenklingar 
där man kan lätt se grupperingarna. Rumänska läroböckerna ger uppgifter som anlitar 
kunskaper från talteori och ger bättre förutsättning till mer komplicerade uppgifter. Det 
betonas tidigt på vissa matematiska krav.  
 

5.3.3   Resultat – likheter och skillnader för uppgifter med andragradsekvation 
 
Uppgifterna 8, 9 och 10, typ: ax2 = b, (ax + b)(cx + d) = 0, x2 + px + q = 0 respektive  
ax2 + bx + c = 0 
 
Alla läroböckerna erbjuder räkneexempel och uppgifter med dessa fall men ordningen skiljer.  
Jag återkommer i slutet av kapitlet med kommentarer om dessa uppgifter. 
 
Uppgift 11 – Lösa andragradsekvation – uppgifter formulerade med text 
 
∆NT/ a + b (sidan 305) Nastasescu C Maftei V 
”Man vill mäta upp en 
rektangulär yta med 
omkretsen 120 m och arean 
700 m2. Finns det någon 
sådan rektangel och vilken 
längd och bredd har i så fall 
rektangeln?” (figur 5.4a) 
 

”Ett fönster är gjort av två 
delar, den ena en rektangel 
och den överdelen en 
halvcirkel med diametern lika 
med fönstrets bredd. Fönstrets 
omkrets är konstant och lika 
med a. Räkna ut fönstrets 
maximala arean”  (figur 5.4c) 

”Avståndet mellan två städer A och B är 200 
km. En rak räls går genom staden A, 87 km 
bort från staden B. Man föreslår att bygga en 
rak bilväg som ska förena staden B med 
rälsen så att transportkostnaden mellan A 
och B ska vara minimum, om man vet att 
transportkostnaderna på rälsen är två 
gånger billigare en på bilvägen.” (figur 5.4b) 

Tabell 5:14   Textformulerade uppgifter - andragradsekvation 
 

Figur 5.4 (a, ∆NT/a + b, 2000,b s.305; Nastasescu) 
 
Uppgift 12 – Ekvationer som kan reduceras till andragradsekvation 
 
                         Nastasescu C  (s.38)                                Maftei V 
(x2 – 3x)2 – 2(x2 – 3x) – 8 = 0 
Lösningen innebär att man betecknar x2 – 3x 
= t och då reduceras ekvationen till grad 2. 

x4 + x2 – 2 = 0; Lösningen innebär att man 
betecknar x2 = t, och man reducerar ekvationen 
från grad 4 till grad 2 med villkoret att t ≥ 0. 

Tabell 5:15  Ekvationer som reduceras till andragradsekvationer 
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Uppgift 13 – Andragradsekvationer med rationella uttryck 
 
Nastasescu C   (s.35) Nastasescu  (s. 35) 
Visar: [x/(x + 1)]2 + [(x + 1)/x]2 = 17/4  
Läroboken visar att man måste sätta villkoret x ≠ 0 och 
x + 1 ≠ 0. Vidare kan man observera att produkten [x/(x 
+ 1)]2 * [(x + 1)/x]2 = 1 (är omvända). Då kan 
betecknas [x/(x + 1)]2 = y och  [(x + 1)/x]2 = 1/y. 
Ekvationen blir: 4y2 -17y + 4 = 0. Man ser till att 
rötterna är positiva och fyller kravet att [x/(x + 1)]2 > 0. 
Annars måste man ta bort rötterna som inte fyller 
kravet [x/(x + 1)]2 > 0. Vidare löses: [x/(x + 1)]2 = 4 
och [x/(x + 1)]2 = 1/4, på vanligt sätt. 

Visar: 6/(x2 – 1) + 3/(x + 1) = 2/(x + 1) +1 
att man kan införa falska rötter när man 
arbetar med rationella uttryck. För att 
kunna förlänga måste (x2 – 1) ≠  0, (x + 1) 
≠ 0 och (x – 1) ≠ 0 vilket leder till att x ≠ ± 
1. Lösningen av x2 – x -2 = 0 ger x1 = 2 och 
x2 = -1 men endast x1 = 2 är en 
tillfredställande rot för ekvationen. Detta är 
ett exempel på hur genom multiplikation 
med polynomer kan vi införa falska rötter.  

Tabell 5:16  Ekvationer med rationella uttryck 

 
Uppgift 14 Ekvationer med irrationella uttryck som leder till andragradsekvation 
 
Delta A + B  (s.259)           ∆NT/a + b Rumänska läroböcker 
Visar hur man bestämmer 
definitionsmängden för 
funktionen: f(x) = √(4 – x2) 
då 4 – x2 ≥ 0 
 
Det finns inga uppgifter 
med irrationella uttryck. 
 

Erbjuder eleverna 
uppgifterna 3014** och 
3015** som innebär att 
eleverna ska bestämma 
definitionsmängden för 
olika funktioner bland 
annat funktioner med 
irrationella uttryck. Det 
finns inga uppgifter 
med irrationella 
uttryck. 

Erbjuder följande exempel på 
√(x + 6) = √(x + 1) + √(2x - 5) 
Med kraven: x + 6 ≥ 0 och x + 1 ≥ 0 och 2x – 
5 ≥ 0 hitar man definitionsmängden för 
denna ekvation: x є [- 6, +∞) ∩ [-1, +∞) ∩ 
[5/2, +∞) alltså x є [5/2, +∞) Vidare efter  
[√(x + 6)]2 = [√(x + 1) + √(2x - 5)]2 och 5 – x 
= √(x + 1)(2x – 5) och (5 – x)2 = (x + 1)(2x – 
5) → x2 +7x – 30 = 0 med rötterna x1 = -3 
och x = 10. Men endast x = 10 fyller kravet x 
є (5/2, +∞). 

Tabell 5:17 Ekvationer med irrationella uttryck 
 
Uppgift 15 – Andragradsekvationen – Viete relationerna  
 
Som tillämpning av x2 - Sx + P = 0 då S = x1 + x2 = -b/a och P = x1 *x2 = c/a visas exemplet: 
Nastasescu C och Maftei V                      Maftei V   
a) ax2 – (a + b)x + b = 0. Om x1 = 1 
räkna ut den andra roten. 
Man delar ekvationen med a ≠ 0, blir 
x2 – [(a + b)/a]x + b/a = 0. Det 
framgår att x1*x2 = b/a. Om x1 = b/a 
b) x2 – (2a +1)x + a2 + a - 2 = 0 hitta 
x2 om x1 = a – 1. 
Om x1 = a – 1, x1 + x2 = S = 2a + 1 
→ x2 = 2a + 1 – a + 1 = a + 2. Vi kan 
också lösa med hjälp av produkten P 
= x1*x2 = a2 + a – 2 → x2 = (a2 + a – 
2)/(a – 1) = a + 2. 

Låt ekvationen: x2 – 4x + 1 = 0 med rötterna x1 och x2. Utan 
att lösa ekvationen räkna ut: a) E1= x1

2 + x2
2; b) E2 = x1

3 + x2
3;  

c) E3 = x1
4 + x2

4 ;  d) E4 = x1 – x2 ;  e) √x1 + √x2;   f) x1
2 – x2

2  
Lösningen kräver tillämpa algebriska manipulationer typ: 
E1= x1

2 + x2
2

 = (x1 + x2)
2 – 2x1*x2 = S2 – 2P  

E2 = x1
3 + x2

3= (x1 + x2)
3 – 3x1*x2(x1 + x2) = S3 – 3PS  

E3 = x1
4 + x2

4 = (S2 – 2P)2 – 2P2 =194 
E4 = x1 – x2 = - b/2a - √∆/2a + b/2a - √∆/2a = - √∆/a = - (√b2 
– 4ac) / a = - 2√3 
E5 = √x1 + √x2 = √(√x1 + √x2)

2 = √(S + 2√P) = √6 
E6 = x1

2 – x2
2 = (x1 + x2)( x1 – x2) = 4 * (-2√3) = -8√3. 

Tabell 5:18 Uppgifter med Viete- relationerna 
 
Uppgift 16 – Ekvationer med parameter  
 
∆NT/a + b  
(sidan 309-311) 

                                         Nastasescu C Maftei V 
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Uppgift 7076  
”För vilka värden på q 
har ekvationen  
x2 +2x +q = 0 två 
7olika lösningar, en 
dubbel rot, ingen reell 
lösning?”  
 

”Låt ekvationen 4mx2 + 4m(1 – 2m)x + 3(m -1) = 0. För vilka m värde 
är bägge rötterna mindre än 1?” 
Kort lösning: ∆ = b2 - 4ac = 16[(m – 1/2)2 + 3/4] > 0 för vilket 
m є R, ekvationen har två olika reella rötter. Låt z1 = x1 – 1 och 
z2 = x2 – 1. Om x1 < 1, x2 < 1 framgår det att z1 < 0 och z2 < 0. 
Men x1 + x2 = - 4(1 - 2m)/4m = (2m -1)/m och x1*x2 = 3(m – 
1)/4m, framgår det att: z1 + z2 = x1 + x2 – 2 = -1/m och z1*z2 = 
(x1 – 1)(x2 – 1) = (1 – m)/m. Då z1 och z2 är rötter för : z2 + 
(1/m)z + (1 – m)/4m = 0, eller 4mz2 + 4z + (1 – m) = 0. 
Problemet blir till sist att studera z – rötternas tecken. Om z1 < 0 
och z2 < 0 då S < 0 och P > 0 alltså ett system med olikheter:(1 – 
m)/4m > 0 och – 1/m < 0. Resultat m є (0, +∞) ∩ (0, 1) = (0, 1). 

Visar 
ingen 
exempel 
men 
erbjuder  
eleverna 
uppgifter 
för att 
lösa. 

Tabell 5:19   Ekvationer med parameter 
 
Resultat granskning av uppgifter med andragradsekvation  
 
Likheter – Alla läroböckerna har textformulerade uppgifter som leder till andragradsekvation 
med exempel från geometrin, fysik och andra verklighetssituationer. Uppgifterna har liknande 
svårighetsgrad. De har även uppgifter med fallen ax2 = b, (ax + b)(cx + d) = 0 samt generella 
formen. Det finns erbjudna uppgifter i läroboken ∆NT/a + b i kapitlet ”Konsten att lösa 
problem” och i rumänska läroböcker ekvationer med parameter som anlitar lösning av krav 
för olika typer av rötter. Det finns dock vissa skillnader som följd till det teoretiska upplägget.  
Skillnader – Svenska läroböckerna visar först de partikulära fallen och sedan uppgifter med 
den reducerade formen x2 + px +q = 0. De rumänska läroböckerna ger direkt uppgifter med 
typen ax2 + bx +c = 0 blandade med partikulära fall. Nastasescu  (2005) visar och erbjuder 
för lösning ekvationer med algebraiska koefficienter typ t. ex. (a2 + a - 2)x2 + (2a2 + a + 3)x + 
a2 – 1 = 0 för att träna algebraiska kalkyler. De svenska läroböckerna ger många uppgifter 
som innebär endast tillämpning av formeln, utan variation. De ger inga ekvationer som kräver 
flera algebraiska kalkyler för att hämta ekvationen till standard formen och ekvationer som 
kan reduceras till andragradsekvation med hjälp av variabelbyte. De rumänska läroböckerna 
erbjuder ekvationer med rationella och irrationella uttryck som kräver ytterliggare kalkyler 
och inte minst tolkning och lösning av olika matematiska krav. Ekvationens definitionsmängd 
är inget objekt för diskussion i uppgifterna från svenska läroböcker. Dessa typer av uppgifter 
förekommer tidigast i kurs C. De svenska läroböckerna ger inga uppgifter med Viete – 
relationerna som ger upphov till lösning av många uppgifter som ställer olika krav, 
möjligheten att hitta snabbt den andra roten när man känner en av dem, möjligheten att lösa 
vissa krav, optimering av olika modeller som ska fungera inom vissa gränser, samt möjlighet 
för att träning på att algebraiska kalkyler. Rumänska läroböcker erbjuder alla dessa typer av 
ekvationer men färre total antal uppgifter av samma sort än svenska läroböcker. Det finns 
tillämpningar med Viete – relationer. Rumänska läroböcker har inte många textformulerade 
problem från elevernas verklighet men de har flera uppgifter som handlar om tolkning av 
matematiska villkor eller från geometrin. Det finns inga uppgifter avsedda för att lösas med 
miniräknare oavsett svårighetsgraden. 
 

5.3.4   Resultat - likheter och skillnader för uppgifter med andragradsfunktion     
 
Uppgift 17 – Andragradsfunktioner – definitionsmängden, funktionsvärde i en punkt  
 
Delta A + B  (s.259) ∆NT/a + b  (s.315) Rumänska läroböcker 
Definitionsmängden Räknar ut polynomets värde p(x) = 2x2 – Nastasescu C och Maftei V  

”Låt f(x) = ax2 + bx + c, a ≠ 0, 
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för: f(x) = √(4 - x2). 
Vidare beräknas olika 
värde för: f(x) = x2. 

3x – 1 för p = -2 och p = 2k. Vidare visas 
exemplet: Låt f(x) = 2x – 1 och g(x) = 
x2- 1. Beräkna a) f(g(2) och b) g(f(2)) 

hitta vilken funktion går genom A(-
2,5), B(0, -3) och C(4, 13), som 
leder till en ekvationssystem.” 

Tabell 5.20   Inledande uppgifter med andragradsfunktion 
 
Uppgift 18 – Andragradsfunktion – rita, läsa och tolka grafer 
 
Delta A + B (sidan 261,262) ∆NT/a + b (sidan 348) Nastasescu C och Maftei 
Visar grafen för följande 
funktioner typ: f(x) = kx2 + c 
och analyserar hur beror 
grafen på k- och c- värden. 
f(x) = x2,  f(x) = x2 + 1, 
f(x) = x2 – 1, f(x) = -x2 – 2 
och f(x) = 4 – x2  

Visar grafen för y = x2,  
y = - x2, y = x2 – 3,  
y = (x – 4)2 
Det finns inte alla typer 
av uppgifter i allmänna 
formen 
f(x) = ax2 + bx + c  

Analyserar följande typer av uppgifter: f(x) 
= ax2, f(x) = ax2 + bx, f(x) = ax2 + c och  
f(x) = ax2 + bx + c  för olika a, b, c – 
värden. Läroböckerna studerar analytiskt 
funktionernas tecken, monotoni, minimi- 
maximivärden, nollställen, symmetrin i ett 
tabell som följande exempel. 

Tabell 5:21   Uppgifter med andragradsfunktion – rita, läsa och tolka grafer 
 
Uppgift 19 – Maximi- och minimiproblem 
 
Delta A + B ∆NT/a + b (sidan 349) Nastasescu C och Maftei V. (s.38 och s. 154) 
Enkelt 
grafläsning. 

Läroboken härleder ett praktiskt 
bevis av minimipunkt 
respektive maximipunkt för 
funktionerna: a) y = x2 – 2x + 3 
och b) y = -2x2 - 8x - 3  

Läroböckerna utgår från teori som demonstrerade 
de allmänna formlerna för toppkoordinaterna V (-
b/2a, -∆/4a). För funktionen f(x) = 2x – 8x + 9 
räknar man ut direkt: Xtopp = 8/4 = 2 och Ytopp 
= (4*2*9 - 82)/2*4 = 1 

Tabell 5:22  Uppgifter med maximi- och minimipunkt för andragradsfunktionen 

 
Uppgift 20 - Grafisk metod för lösning av andragradsekvation (miniräknare) 
 
Delta A + B (sidan 275)   ∆NT/a + b (sidan 352) Nastasescu  och Maftei  (s. 128 och s.156) 
Läroboken visar hur 
man med miniräknare 
lösa ekvationen:  
x2 – 3x + 1 = 0  
Det visas att man kan 
skära kurvorna: f(x) = 
x3 och g(x) = 3 – x 

Visar ett liknande 
exempel: 
y = f(x) = 3x2 - 2x – 4. 
Lösningen presenteras 
både analytiskt och 
grafiskt, se även figur 5.5 

De visar att ekvationen kan betraktas på 3 
olika sätt, se figur 5.5. 
1) Lösningen kan vara skärningspunkten 
mellan kurvan f(x) = x2 – x + 2 och g(x) = 0 
2) Lösningen kan vara skärningspunkten 
mellan kurvan f(x) = x2 och g(x) = x + 2 
3) Lösningen kan vara skärningspunkten 
mellan kurvan f(x) = x2 – x och g(x) = 2 

Tabell 5:23  Uppgifter med grafisk metod för lösning av andragradsfunktionen  
 

 Figur 5.5 (Nastasescu, 2005, s.128, Maftei,2004, 156) 
 
Uppgift 21 - Ekvationssystem med första och andragradsuttryck 
 
Delta A + B och ∆NT/a + b – tar upp linjära ekvationssystem typ: 
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Typ Lösningsmetoder (Alla presenteras) 
ax + by = c;     
mx + ny = p      
2x + y = 7; 3x + 2y = 12 

1. Substitutionsmetoden, 2. Additionsmetoden 
3. Grafiska metoden (Lösningen anges som skärningspunkten 
mellan y = 7 – 2x och y = (12 – 3x)/2) 

Tabell 5:24 Uppgifter med linjära ekvationssystem  
 
   Typ Exempel som löses med substitutionsmetoden 
mx + ny + p = 0 
ax2 + bxy + cy2 + dx + ey + f = 0 

Exempel 1: 2x + y = 1; y2 = x2- 3x + 3   
Exempel 2: x – y – 1 = 0; x2 – xy – y2 + x – 3 = 0 

Tabell 5:25   Ekvationssystem av allmän typ (Nästasescu, 2005, s.126) 
 
Typ 1 mx + ny + p = 0 

y = ax2 + bx + c    
 
En ekvationssystem som har en ekvation 
av typ förstagradsekvation och den andra 
av typ andragradsekvation. 

Exempel 1  (två lösningar) 
2x + y – 4 = 0; y = x2 -3x + 2  
Exempel 2 (en dubbel lösning) 
x – y – 5 = 0; y = x2 – 3x – 1  
Exempel 3 (ingen lösning) 
2x + y + 1 = 0; y = x2 – 5x + 4   

Typ 2 ax2 + bx + cy + d = 0 
mx2 + nx + py + q = 0  
 
En ekvationssystem som har två 
andragradsekvationer 

Exempel 1 (två lösningar) 
y = x2 -2x -3 ; y = -2x2 +4x  
Exempel 2 (en dubbel lösning) 
y = x2 – 2x – 3; y = x2 – 4x + 3  
Exempel 3 (Ingen lösning) 
y = x2 – 4x + 3; y = -2x2 – 4x 

Typ 3 x + y = a 
xy = b 
Symmetriska ekvationssystem 

Ange  exempel och rita grafen 

Tabell 5:26  Ekvationssystem, skärning mellan linje och parabel (Nastasescu, 2005, s.128, Maftei, 
2004, s.156-168) 
 
Den grafiska metoden för typ 1 - De tre fallen av ekvationssystem tolkas som att skära en 
parabel y = ax2 + bx + c med linjen mx + ny + p = 0. Figur 5.6 skildrar geometrisk förklaring 
för de tre exempelfall. Ritningen stämmer inte helt med ekvationerna. 

 Figur 5.6 (Nastasescu, 2005, s.128, Maftei, 2004, 156) 
 
Den grafiska metoden för typ 2 - De tre fallen av ekvationssystem kan tolkas som att skära 
två parabel y = ax2 + bx + c och mx2 + ny + p = 0. Figur 5.7 skildrar geometrisk förklaring för 
de tre exempelfall. Ritningen stämmer inte med ekvationerna utan beskriver endast principen. 

 
Figur 5.7  (Nastasescu, 2005, s. 133, Maftei, 2004, 157, 158) 
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Uppgift 22 - Analytisk metod för att lösa f(x) < g(x) och f(x) > g(x) 
 
Delta A + B  ∆NT/a + b Nastasescu C. och Maftei V 
Exempel 1: x + 3 < 8  
Exempel 2:  
2 – 3x > 2x – 9  
Exempel 3: En affär 
erbjuder ett rabattkort 
för 300 kr. Visar du upp 
rabattkortet får du under 
ett år 10 % rabatt på 
inköpet. Hur mycket ska 
du handla för under året 
för att kortet ska löna 
sig?  

Visar liknande 
uppgifter: 6x – 1 < 2x 
+ 3 (både analytisk 
och grafisk med 
miniräknare). Bägge 
läroböckerna erbjuder 
uppgifter om 
olikheter av grad ett 
som löses analytisk 
genom separation av 
variabel. 

Visar studie av funktionstecken. Låt  f(x) = x2 – 5x 
+ 1 och g(x) = x2 – 2x - 5  Studera för vilka x gäller 
f(x) > g(x). Olikheten blir (x – 1)(x – 2) >0, och 
studeras analytiskt.  
Nastasescu ger ett annat exempel: 
1 < (x2 + 3x + 2) / (x2 – 4x +3) ≤ 2 
Den delas i två olikheter och leder till en 
systemolikhet där lösningen är ”∩” av intervall 
man får för varje olikhet eftersom lösningen måste 
uppfylla bägge krav.- 1 < [(x2 + 3x + 2) / (x2 – 4x 
+3] och (x2 + 3x + 2) / (x2 – 4x +3 ≤ 2 

Tabell 5:27  Olikheter – lösa med analytiska metoder 
 
Uppgift 23 – Olikheter med irrationella uttryck 
 
Nastasescu C och Maftei (kompendium) – erbjuder uppgifter typ: √(2x + 1) - √(x – 8) > 3. 
Lösningen innebär samma resonemang som för lösning av andragradsekvationer. Svenska 
läroböcker erbjuder eleverna inga olikheter med irrationella uttryck förrän matematik Kurs C. 
Uppgiften är en tillämpning till funktionens ” √ ” definitions -mängd och visar på vilket sätt 
man använder den när man löser ekvationer och olikheter. 
 
Uppgift 24 – Grafisk metod för att lösa f(x) < g(x) (miniräknare) 
 
Delta A + B  ∆NT/a + b  Rumänska läroböcker  
Löser x2 – 3x + 1 < 0 grafiskt. Vidare visas för x3 
> 3 –x. I boken finns två av de tre varianterna 
man kan att betrakta olikheten: a) x2 < x + 2, b) 
x2 – x < 2 och c) x2 – x – 2 < 0 Se figur 5.8 

Visar endast ett 
grafiskt exempel:  
6x – 1 < 2x + 3 

Erbjuder inga uppgifter 
med olikheter som ska 
lösas grafisk med 
miniräknare. Manuellt. 

Tabell 5:28 Olikheter – grafiska med grafiska metoder 
 

Figur 5.8 (Delta A + B, 2002, s.280)   
                                                                                           
Uppgift 25 – Funktionen absolutbelopp 
 
∆NT/a + b  (s.360) Nastasescu   (s. 130) Maftei V (kompendium) 
Definierar funktion: 
f(x) = │x│ och ges 
som uppgift att rita 
grafen. 

Definierar f(x) = √x2 = │x│ 
Sedan ritas grafer, figur 18, för:  
f(x) = │x│; g(x) = │x +2│ och  
h(x) = │x2 - x -2│ 

f(x) = │x2 - 4│+ │1 – x2│; 
Teckentabellen för  x2 – 4 och 1 – x2 för 
varje intervall. Funktionen ritas sedan för 
varje definitionsmängd, se fig. 5.9 

Tabell 5:29 Uppgifter med funktioner absolutbelopp 
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Figur 5.9 (Nastasescu, 2005,s.22,Maftei,2004,s.35)  
 
Uppgift 26 – Ekvationer med funktioner absolutbelopp 
 
Svenska läroböcker   Nastasescu C och Maftei  (Kompendium) 
Inga exempel. │x2 - 4│- 2 │x2 - 9│= 14 – x2. Ekvationen definieras analytiskt på olika 

intervall. Sedan granskas kravet att rötterna ska tillhöra definitionsmängden. 
Tabell 5:30  Ekvationer med funktionen absolutbelopp 
 
Uppgift 27 – Olikheter med funktioner absolutbelopp 
 
Nastasescu C   (kompendium) Maftei V  (kompendium) 
Lös olikheten: │x2 – x - 2│≤ 1  
Lösning: Olikheten är ekvivalent 
med: - 1≤ x2 – x – 2 ≤ 1 eller 
 - 1 ≤ x2 – x – 2, med lösningen M1 = 
[(1 - √13)/2,  (1 + √13)/2] och 
x2 – x – 2 ≤ 1   med lösningen M2 = (- 
∞ , (1 -√5)/2] U [(1 +√5)/2, +∞) 
Lösningsmängden blir: M1 ∩ M2 =  
[(1 - √13)/2, (1 -√5)/2] U ((1 +√5)/2,   
1 + √13)/2]. Läroboken erbjuder vidare 
eleverna│(x2 – 5x +4)/(x2 – 4)│≤ 1 

För vilka m є R, │(x2 – mx + 1)/(x2 + x + 1)│< 3 gäller för 
alla x є R? 
Lösning: Olikheten är ekvivalent med: -3 < (x2 – mx + 
1)/(x2 + x + 1) < 3. Vi delar i två olikheter och vi vet att x2 
+ x + 1 > 0 för alla x є R, eftersom ∆ <0 och a = 1 >0. 
-3 < (x2 – mx + 1)/(x2 + x + 1) → 4x2 + (3 – m)x + 4 > 0. 
Den gäller om ∆ < 0 eller (3 – m)2 – 64 < 0 →  
m2 - 6m – 55 < 0 → m є (-5, 11) 
(x2 – mx + 1)/(x2 + x + 1) < 3  → 2x2 + (m + 3)x + 2 > 0. 
Den gäller om ∆ < 0 eller m2 + 6m – 7 < 0 vilket ger m є (-
5, 1). Lösningen blir: m є (-5, 11) ∩ (-5, 1) → m є (-5, 1) 
Lösningen görs på ett analytiskt sätt med hjälp av tabeller. 

Tabell 5:31 Olikheter med funktionen absolutbelopp 
 
Uppgift 28 – Några exempel på erbjudna rika uppgifter i läroböckerna  
 
        Delta A + B (sidan 278)    ∆NT/a + b (sidan 347, 349) 
1.”Hur kan man utan hjälp av miniräknare 
avgöra vilket av talen 275, 345 och 630 som 
är störst och vilket av dem som är minst?” 
2.”Det finns ett tal som börjar med 1 och 
slutar med 2 och som är så beskaffat att 
man flyttar tvåan från slutet till början så 
blir det talet så dubbelt så stor.” 

1.”I en rektangel är omkretsen 58cm. Både längden och bredden 
ökas med 5cm. Med hur mycket ökas rektangelns area?” 
2.”En andragradsfunktion kan skrivas på formen y = k(x – a)2 + b. För 
vilka värden på k har funktionen ett största värde? Ange detta största 
värde.” 
Läroboken har ett intressant kapitel ”Konsten att lösa 
problem” med några rikare uppgifter.  

   Nastasescu C. (sidan 36)                     Maftei V (sidan 162) 
 1 – Hitta vilket förhållande finns mellan 
ekvationernas rötter: ax2 + bx + c = 0 och 
cx2 +bx + a = 0 
 2 – Låt familjeparaboler f(m,x) = mx2 + 
2(m + 1)x + m + 1.  
a) Visa att parabolernas topp befinner sig 
på linjen y = x – 2. 
b) Vilken del av linjen innehåller 

1 –Vi låter en sten falla och efter a sekunder kastar vi uppåt en 
annan sten. Efter hur många sekunder avståndet mellan de två 
stenar blir d?  
2 - Från punkterna A och B startar samtidigt, i riktningarna AO 
och BO mot O, två bilar med Va och Vb. Om man vet att AO = a 
och BO = b, och vinkeln mellan AO och BO är x – radianer, 
räkna ut minimiavståndet mellan bilarna. 
3 - Lät en funktionsfamilj av andra grad fm = x2 – 2(m – 1)x + m, 
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parabolernas maximum? 
 3 – Låt funktionen f(x) = ax2 + bx + c så 
att funktionens graf har toppen i punkt 
V(1,2) och skär OY i punkt B(0,-3).  
 4 – Låt ekvationssystemet: 
2x2 + x + y – 1 = 0; 3x2 + ax + y + 2 = 0  
Räkna ut den reella a – värde så att 
systemet ska ha endast en lösning.  
5 – För vilka m  E(x) = [x2 + (m + 1) + m 
+ 2] / (x2 + x + m) > 0 för alla x є R.  

m є R.  
a) Visa att de associerade parablerna har toppen på en parabel. 
b) Räkna ut m så att det finns parabler som har toppen på första 
bisektris.  
4 - Visa att minst en av ekvationerna x2 – 2ax + bc = 0, x2 – 2bx 
+ ac = 0, x2 – 2cx + ab, har en reell rot (a, b, c є R).  
5 – Visa att för ickelinjera funktioner gäller alltid någon av 
relationerna. I vilket fall gäller likheten? 
[f(x1) + f(x2)]/2 ≤ f[(x1 + x2)/2] och  
[f(x1) + f(x2)]/2 ≥ f[(x1 + x2)/2]  

Tabell 5:32  Exempel på erbjudna rika uppgifter i läroböckerna 
 
Uppgift 29 – Laborativa uppgifter 
Mina utvalda svenska och rumänska läroböcker ger inga förslag på laborativa uppgifter. 
 
Resultat granskning av uppgifter med andragradsfunktion  
 
     Likheter – Alla läroböckerna har uppgifter med funktionsvärde i en punkt, räkna ut en 
värdetabell och rita graf. Alla läroböckerna visar analytiska och grafiska metoder för att lösa 
ekvationssystem. ∆NT/a + b visar två exempel med minimi- och maximipunkten. Alla 
läroböckerna tar upp funktionens symmetri med en lödrätt linje. Det finns inga förslag på 
laborativa uppgifter i rumänska och svenska läroböcker. Detta kan tyda på att författaren 
lägger ansvaret på lokal nivå speciellt på lärare och på skolledningen som ska se till att 
laborativt material finns tillgängligt. Det finns dock många aspekter som skiljer läroböckerna.    
    Skillnader – Skillnaderna som präglar variation av uppgifter som förekommer i de svenska 
läroböckerna är en följd av vilka teoretiska begrepp läroböckerna inför. Skillnaderna präglar: 
strukturen, innehållet och svårighetsgraden. Det är svårt att sätta riktiga gränser eftersom de 
går intill och påverkas varandra. Att teori om mängder, operationer med mängder, teori av 
logik, allmänteori om funktioner förekommer under senare kurser inte ger upphov till att 
utveckla analytiska metoderna i studie av funktioner. I de svenska böckerna alla exempel 
anses som teori medan i dem rumänska läroböckerna räkneexempel ges som en tillämpning av 
teorin. Uppgifterna om andragradsfunktion som ges läroboken Delta A + B i kapitlet 
ickelinjära funktioner blandas för tidigt med andra funktioner om andra typer funktioner 
vilket kan leda till eventuella förväxlingar. Läroboken ∆NT/a + b gör en bättre separering och 
strukturering av uppgifterna. De rumänska läroböckerna är bättre på att gradera uppgifternas 
svårighetsgrad. De ger inte många uppgifter av samma sort utan satsar mer på variation och 
kombination av teoretiska begrepp. I de svenska läroböckerna lutar balansen mellan 
analytiska och grafiska uppgifter lutar väsentligt mycket åt dem grafiska med miniräknare.  
    De svenska läroböckerna utför grafiska analyser och de tar inte upp analytiska metoder för 
att studera: funktionstecken och monotonin. Författarna visar grafiska exempel men endast i 
partikulära fall, se teori delen. Rumänska läroböcker utför funktionsanalys (funktionstecken, 
monotoni) i tabellform redan från första och andragradsfunktion. Denna metod ger upphov till 
analyser av alla andra typer av funktioner som kommer nu eller senare i matematik C.  
    Delta A + B bygger alla exempel på endast på fallen f(x) = kx2 och f(x) = kx2 + c medan 
∆NT/a + b visar för generella fallet f(x) = ax2 + bx + c (bara uppgiften med minimi- och 
maximipunkten). Delta A + B visar och erbjuder inga uppgifter med kanoniska formen av 
andragradsfunktionen, om maximi- och minimipunkt vilket ∆NT/a + b gör. De rumänska 
läroböckerna tar upp och analyserar både det generella fallet f(x) = ax2 + bx + c samt alla 
partikulära fallen för olika b- och c – värden med både analytiska och grafiska metoder. När 
det gäller funktionsvärde i en punkt så ger de rumänska läroböckerna även exempel då man 
måste tolka kraven och lösningen leder till linjära ekvationssystem. De rumänska 
läroböckerna använder mycket formlerna för minimi- och maximipunkten både i enkla 
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uppgifter och i uppgifter med parameter. De rumänska läroböckerna erbjuder även uppgifter 
som anlitar algebraiska kalkyler vilket ger upphov till vidare träning på algebra.  
    Svenska och rumänska läroböcker ger uppgifter som innebär grafiska metoder men 
rumänska författare anser att eleverna ska ritar graferna mest manuellt. Uppgifter med 
miniräknare endast när de skulle lösa ekvationer som innehåller blandning av linjära och 
olinjära funktioner. De rumänska läroböckerna behandlar alla typer av skärningssituationer.  
Svenska läroböcker tar upp analytiska metoder endast för olikheter av grad 1. De rumänska 
läroböckerna presenterar även olikheter av grad två, med rationella och irrationella uttryck 
samt system av olikheter och visar även analytiska metoder för att lösa dem. Dessa metoder 
förkommer inte i svenska läroböcker förrän matematik C. De analytiska metoderna tillämpar 
kunskap av förstagradsekvationer, olika sätt att skriva en funktion, hur olika parametrar 
påverkar funktionernas tecken samt vissa kunskaper från mängdteori, till exempel operationer 
med mängder: ”U” och ”∩” vilket svenska läroböcker visar i kurser C. Metoderna gör det 
möjligt att studera tecken för vilken funktion som helst.  
    Delta A + B erbjuder andragradsolikheter som löses med miniräknare, till exempel: x3 > 3 – 
x. ∆NT/a + b tar upp endast olikheter av grad ett. Rumänska läroböcker har inga uppgifter 
med olikheter som ska lösas med miniräknare. När det gäller textbaserade uppgifter om 
funktioner så presenterar de svenska läroböckerna flera uppgifter men det ges färdiga 
modeller i stället för att eleven själv ska bygga modellen med hjälp av algebraiska kalkyler. 
   Delta A + B har inga uppgifter om ekvationssystem och system av olikheter av andra grad 
medan ∆NT/a + b erbjuder eleverna för lösning två uppgifter med ickelinjära 
ekvationssystem. Lärobocken Delta A + B har inga uppgifter med parameter. Uppgifterna i 
stort sätt, förutom några rika problem, är på det sätt formulerade så att de inte anlitar 
analytiska krav från teorin. ∆NT/a + b ger definitionen för funktionen absolutbelopp men 
begreppet utvecklas mer i olika uppgifter. Definitionsmängden är något givet för många 
uppgifter med ekvationer, funktioner och olikheter, den reella mängden verkar vara generellt 
accepterat på alla uppgifterna. Dessa exempel kommer senare i matematik C vilket gör att de 
svenska läroböckerna saknar helheten. Många uppgifter i Delta A + B är för korta med direkta 
svar och muntrar inte till arbete i grupp.  
   De rumänska läroböckerna erbjuder färre uppgifter totalt sätt, men variationen är större. De 
ger flera problem om matematiska modeller och uppgifter med parameter. De rumänska 
läroböckerna ger flera rika problem än svenska läroböckerna. Uppgifterna med parameter som 
anlitar teorin, anses kompensera bristen på uppgifter med grafläsning och användning av 
miniräknare. Maftei har flera uppgifter om grafläsning men de finns i ett tidigare kapitel om 
generella funktioner där det presenteras allmän teori om funktioner. Rumänska läroböckerna 
presenterar alla typer av uppgifter om ekvationssystem, olikheter och olikhetssystem både 
analytisk och grafisk. Svenska läroböckerna markerar uppgifterna som är svårare med (*) och 
(**) vilket rumänska läroböcker inte gör. Begreppet svårt lätt och svårt är relativt, den 
varierar mellan olika författare och rumänska författare anser att eleverna ska testa och lösa 
alla uppgifter utan att eleven har i förväg kännedom om svårighetsgraden. 
    I slutsats ger svenska läroböckerna för NV – program är färre varierade uppgifter än 
rumänska läroböcker trots att antalet uppgifter totalt sätt är större. ∆NT/a + b går dock en bit 
längre och har svårare och bättre strukturerare uppgifter än Delta A + B.  
 

5.4 Resultat granskning historiska perspektivet 
 
            Matematik Delta A + B             Matematik ∆NT/a + b 
Matematikhistoria (sida 248) 
Babylonierna kunde lösa enkla ekvationer. 

Matematikhistoria  
Kort inslag på engelska, sidan 298, om Mary 
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Grekerna arbetade med heltal eller kvoter. 
Svårigheter att lösa ekvationen x2 = 2. De 
använde sträckor och areor i stället för tal.  
Diofantos (200- talet) e.Kr. använde först 
symbolerna men han fick ingen efterföljare. 
 
Al – Khwarizmi (830 e.Kr. utvecklade algebra  
genom al- jabr, ”att lägga till i båda leden”.  
Boken ger ett exempel på hans formulerade och 
lösta problem. 
 
Algebran kom till Italien genom arabisk 
matematik.  Leonard Fibonacci skrev boken 
Liberabbaci 1202.   
 
Perioden (1200 – 1700) - Boken ger några 
exempel på hur holländske matematiker skrev ett 
andragradsekvation med symboler. 
 
Viete använder först ett enhetligt symbolspråk i 
slutet av 1500 – talet. 
 
Rene Descartes, ett 100 år senare skapade ett 
praktiskt beteckningssätt som var liknande det 
moderna. Boken talar om Descartes.  
Historiska uppgifter och lösningsmetoder 
Multiplikation med parenteser visas geometrisk 
på samma sätt som Euklides. Boken berättar dock 
inget om Euklides. 
Metoden att lösa andragradsekvation med 
kvadratkomplettering på samma sätt som 
babylonierna, Euklides, indierna och al – 
Khwarizmi. Inget historiskt inslag.  
8104**, s. 244, presenterar ett problem som 
motsvarade Herons: att lösa ekvationen:  
144x(14 – x) = 6720 
8129**, s. 246, gammalt kinesiskt problem: 
”Ett rakt vasstrå står i mitt i en kvadratisk damm med 
4,0 m sida. Det höjer sig 1,8 m över vattenytan. Om 
man sträcker sig strået mot dammens ena hörn når det 
precis vattenytan. Hur djupt är vattnet i dammens 
mitt?” 

Fairfax Somerville (1780 – 1872) som ägnade 
sig åt studie av algebra.  
Euler (1707 – 1783) införde beteckningen f(x) 
som funktion ”ett matematiskt uttryck i x”. (sidan 
315) 
 
Fransmannen Rene Descartes (1596 – 1650) 
ägnade sig åt att studera problem om rätta linjer 
och andra kurvor, med hjälp av algebra 
Han införde koordinatsystemet som används 
även idag. (sida 337)  
Historiska uppgifter och lösningsmetoder 
Multiplikation med parenteser visas geometrisk 
på samma sätt som Euklides. Boken berättar dock 
inget om Euklides. 
Metoden att lösa andragradsekvation med 
kvadratkomplettering på samma sätt som 
babylonierna, Euklides, indierna och al – 
Khwarizmi. Inget historiskt inslag.  
 
Den gyllen snittet, sidan 307, visar ett 
historiskt problem från antikens greker, om 
förhållandet 5/8 mellan rektangelns sida som 
grekerna ansåg den perfekt. Parthenon i Aten 
har förhållandet mellan höjden och basen lika 
med 5/8.  
7072 – Visa att gyllene snitten är:  
(√5 – 1)/2 ≈ 5/8 (Den är rikt problem) 
7081** - presenterar ett flera tusen år 
gammal problem som Fibonacci publicerade 
på 1200 – talet.  
”En man gick in en trädgård genom 7 grindar och tog 
där ett antal äpplen. När han lämnade trådgården, 
gav han den första grindvakten halva antalet äpplen 
som han hade tagit och ytterligare ett äpple. Till den 
andra vakten gav han hälften av sina återstående 
äpplen och ett äpple till. Han gjorde på samma sätt 
med de följande fem grindvakterna och lämnade 
trädgården med ett äpple. Hur många äpplen hade 
han tagit i trädgården.” 
 Problemet kan betraktas som rikt problem.  

            Nastasescu C årskurs 9                 Maftei V årskurs 9 
Matematikhistoria - Ingen presentation av 
matematikhistoria eller något om gamla 
matematiker. 
Historiska uppgifter och lösningsmetoder 
Multiplikation med parenteser visas geometrisk 
på samma sätt som Euklides. Boken berättar dock 
inget om Euklides. 
Metoden att lösa andragradsekvation med 
kvadratkomplettering med al – Khwarizmi. Inget 
historiskt inslag.  
Viete – relationerna, matematiskt bevis men 

Matematikhistoria 
Ingen presentation av matematikhistoria eller 
något om gamla matematiker. 
Historiska uppgifter och lösningsmetoder 
Multiplikation med parenteser visas geometrisk 
på samma sätt som Euklides. Boken berättar dock 
inget om Euklides. 
Metoden att lösa andragradsekvation med 
kvadratkomplettering samma metod som 
babylonierna, Euklides, indierna och al – 
Khwarizmi. Inget historiskt inslag.  
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ingen biografisk presentation om Viete. 
Uppgift - Dela 100m2 i två kvadrater, så att den ena 
kvadratens sida blir ¾ av den andras. (I egyptiska 
papyrusrullar från ca. 2000 f.kr) 

 
Viete – relationerna presenterade 
matematiskt men ingen biografisk inslag. 

Tabell 5:33  Sammanfattning av det historiska perspektivet i läroböckerna 
 
Granskningen visar att rumänska böcker innehåller historiskt perspektiv i mindre utsträckning 
förutom kvadratkompletteringsmetoden för att lösa andragradsekvationer och Viete – 
relationerna. Det finns ingen biografiskt inslag. Nastasescu presenterar endast en historisk 
uppgift. Svenska läroböcker presenterar några spår av grekisk, arabisk och italiensk 
matematik och påminner om viktiga matematiker som Diofantos, al – Khwarizmi, Fibonacci, 
Viete, Euler, Descartes. Ingen lärobock talar om Euklides i samband med andragradsekvation 
men rumänska läroböcker använder många av hans definitioner. Delta A + B talar om flera 
matematiker än ∆NT/a + b men gör detta i en special paragraf som heter ”Matematikhistoria” 
medan ∆NT/a + b presenterar det blandad med teori och uppgifter. ∆NT/a + b presenterar 
ingenting om de gamla matematikerna utan mest om Euler, Descartes och Mary Fairfax 
Somerville. Alla läroböcker presenterar kvadreringsreglerna och metoden om 
kvadratkomplettering som de gamla matematikerna använde för att lösa 
andragradsekvationen. ∆NT/a + b har ett kapitel den ”gyllene snittet” med historiska problem. 
Ingen lärobok inleder införsel av begrepp genom en presentation av matematikhistoria eller 
med historisk uppgift. 
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6.   Analys 
 
6.1   Kursplanerna och det historiska perspektivet 

De svenska kursplanerna och LPf94 och Emanuelsson (1996) anser som viktigt att eleverna 
lär sig matematiska begrepp samtidigt med kunskaper om historiskt perspektiv på 
matematikens utveckling. Det är en följd av Piagets pedagogik, beskrivet av Höjnes (2000), 
som påpekar vikten av att begreppsintroduktion ska ha en historisk följd av den matematiska 
kunskapsutvecklingen. Min presentation av det historiska perspektivet visar att dagens 
skolalgebra använder flera tusen år gamla metoder, algoritmer och räkneprinciper. Trots att de 
gamla babylonierna först löser andragradsekvationen och Euklides gör en stor och avgörande 
insats för att systematisera egenskaper för olika matematiska förhållanden och operationer, så 
nämns inte deras insats i gymnasieläroböckerna. Spåren om Khwarizmis och Euklides 
tankegångar om ekvationslösning och Euklides systematiserade regler för algebraiska 
operationer finns i de svenska och rumänska läroböckerna. Deras tankesätt har förts vidare 
genom åren men algebrans skrivform ändrades efter hand från en retorisk och geometrisk 
språkform till ett kort symboliskt språk som gäller i många länder.  
     Det historiska perspektivet speglas betydligt bättre i svenska läroböcker än i rumänska men 
presentationen görs utan att integrera det i själva undervisningen av algebra t ex 
andragradsekvationen. Jämförelse av matematikläroböckerna visar att endast svenska 
läroböcker innehåller korta beskrivningar inom matematikhistoria, vilket jag anser vara 
mycket positivt. Det krävs emellertid ytterligare bearbetning av texten så att läroböckerna 
innehåller information av viktiga matematiker och deras insats för olika begrepp, till exempel 
Euklides, Al- Kwharizmi och Pythagoras. Det historiska upplägget bör disponeras så att 
eleven bättre kopplar det historiska innehållet med begreppen för att de ska få en bra tidskarta 
över begreppsutvecklingen. Kravet i kursplanerna som talar om integrering av det historiska 
perspektivet och andra ämnen i matematikundervisning kan då bättre uppfyllas.  
      

6.2   Kursplanerna och det teoretiska stoffet 
 
Säljö (2000) påpekar att läroboken i sig inte kan lösa och tillfredställa alla de grundläggande 
problem och behov i undervisningen, att de speglar författarens normer, koncept, attityder, 
metodik och värderingar. Lärobokens material är utformad för en tänkt läsare. I vårt fall 
handlar om elever som läser på NV – program inför vidare studier. Granskningen av 
kursplanerna visar en tydlig förskjutning mellan hur det matematiska stoffet läggs upp i 
läroböckerna. Eleverna lär sig nya begrepp i en långsammare takt, vilket gör att många nya 
teoretiska begrepp undervisas under de sista åren på gymnasiet. Då har också elever möjlighet 
att välja bort kurser med stora delar av matematiken. Ordningen man lägger upp matematiska 
stoffet kan påverka elevernas förståelse, syn på helheten och uppgifternas variation. Det 
handlar till exempel om kunskaper om matematisk logik, mängder, monotoni, allmänna 
kunskaper om funktioner. Detta skulle ge en bättre helhetsbild av matematiken och bättre 
förutsättningar att förstå matematisk analys som förekommer i kurs C och D.  
Lärobocken Delta A + B presenterar andragradsfunktionen i samma kapitel med andra 
funktioner vilket ∆NT/a + b och rumänska läroböcker inte gör. Detta kan positivt för att 
eleverna kan lära sig om funktioner på ett komparativt sätt och stärka på sätt och vis helheten 
men samtidigt kan leda till förväxlingar och förvirringar eftersom eleverna inte behärskar väl 
varje typ av funktion. Denna typ av presentation skulle passa bättre vid repetitioner när 
eleverna har fått tillräckliga kunskaper för att skilja på funktioner. 
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     Matematik A och B ger mycket begreppsrepetition från grundskolan vilket elever på NV-
programmet som klarade grundskolematematik på ett bra sätt, kan uppleva som onödigt och 
tråkigt. Jag lägger märke att begreppet procent till exempel är en separat kapitel i varje 
lärobok från årskurs 7 i grundskolan fram till matematik B i gymnasieskolan. Det påpekar 
också Skolverket (2003) i rapport 221, ”Lusten att lära” att variation är en viktig för att 
eleverna ska behålla sin lust att lära. Läroböckernas upplägg och indelning utesluter dock inte 
att svenska lärare kan välja att gå djupare med sin begreppsundervisning. I Sverige lämnas 
tolkningen av kursplanerna mest på skolnivå. Decentralisering av läroplans- och 
kursplanetolkning kan ha både positiva och negativa konsekvenser. De positiva innebär större 
frihet för lärare både när det gäller val av innehållet och ordningen han/hon tycker att det 
passar bäst i respektive grupp. Den negativa konsekvensen är att decentralisering kan ge en 
ökad spridning av kunskapsnivån hos eleverna vilket förorsakar i sin tur stora konsekvenser 
för universitet och högskolor i Sverige. De kan tvingas lägga upp ytterligare kurser för att 
hjälpa studenterna med brister, se mer information av detta på Sveriges Nationella Centrum 
för Matematik hemsida: http://mattebron.ncm.gu.se/node/190#rep . Ur elevperspektiv kan 
detta också ha följder för vissa studentkandidater som tänker studera på internationella 
universitet där de kan möta en annan syn och koncept på matematikundervisning. 
     Rumänska kursplaner och därmed läroboksförfattare antar att godkända grundskoleelever 
som tentar och får att plats på ett NV - programmet redan har grundskolematematiken klar. I 
stället för repetitioner föredrar kursplanerna och läroboksförfattarna att inkludera de gamla 
begreppen i blandade uppgifter och lägga upp flera nya teoretiska begrepp, gå djupare i olika 
matematiska analyser. Detta gör att de rumänska eleverna, särskild på NV-programmet får 
träffa nya begrepp och uppgifter och därför uppleva matematiken som stimulerande. Det leder 
också till att viktiga begrepp presenteras tidigare i utbildningen, vilket bidrar till att eleverna 
får möjlighet att träna mer och bli vana vid många begrepp som används under senare åren. 
Rumänska utbildningssystemet är mer centraliserad än den svenska, det finns inga lokala 
kursplaner som används parallellt med de nationella. De rumänska lärarna får dessutom 
använda tydligare beskrivna kursplaner och läroböcker, en aspekt som kan ha konsekvenser 
för elevernas kunskapslikvärdighet, utvärdering och förutsättningar att klara de kurser på 
nationella och internationella universitet.  
     Johansson (2004) och Mouwitz (2004) betonar att bruket av symboler underlättar och 
förkortar formuleringar av uppgifter, lösningar, resonemang. Alla bevis som rumänska 
läroböcker utför utnyttjar algebraiska kalkyler för att bevisa olika generella formler eller 
satser vilket svenska läroböcker gör endast för andragradsekvationen.  
Det matematiska språket som brukar symboler skulle ge mer sammankoppling mellan 
algebraiska kalkyler och andra begrepp som till exempel funktion, det skulle ge de viktiga 
generaliseringar som krävs för att förstå matematiken, integrerad som helhet. Blanton och 
Kaput (2005) påpekar att helheten är viktig när det gäller matematiska stoffet, att algebraiskt 
resonemang är en process i vilken eleverna generaliserar matematiska idéer från speciella fall. 
De svenska läroböckerna lyckas delvis med helhetsbilden och tidiga generaliseringar som 
undviker senare repetitioner. De ständiga repetitionerna som finns i de svenska läroböckerna 
tar nyttig tid från undervisning av nya begrepp och djupare matematiska analyser. Att göra 
generaliseringar på tidiga skolnivåer tränar eleverna på att vara noggranna i sina analyser, 
noggranna med olika matematiska krav och granskning av sina resultat. Emanuelsson (1996) 
betonar vikten av att eleverna bildar granskningsstrategier av resultat.  
    Ur lärarperspektiv blir det lättare att knyta gamla begrepp för att undervisa de, till och med 
från olika kapitel av matematiken med hjälp av feedback som algebraiska generaliseringar ger 
upphov till. Rumänska läroböcker använder i större utsträckning Euklides begrepp om 
definitioner, satser, axiom, postulat för att strikt införa de kommande begreppen och viktiga 
egenskaperna. Den Euklidiska andan känns tydligare i den rumänska metodiken. Det kan vara 
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en fördel att lägga upp matematiska stoffet på så nära sätt som det görs på universitet och 
högskolor eftersom eleverna på NV – programmet tidigt kan träna den matematiska 
formalismen, matematiska språket och matematiska analyser. Å andra sidan liknar de svenska 
läroböckerna också Euklides retoriska och grafiska metoden att formulera begrepp. De 
rumänska läroböckerna använder en högre grad av formalism men den utesluter inte 
användning av talspråket, grafiska metoder för ytterligare förklaringar. Svenska läroböcker i 
stället föredrar att förhålla sig inom det retoriska språket för definitioner och beskrivning av 
olika egenskaper, se till exempel regler för operationer med olikheter. Det kan vara en fördel 
för att retoriska språket underlättar förståelse och lättare binder matematiken med 
verkligheten. Lägre matematiskt språk kan samtidigt vara en nackdel för att eleverna inte 
hinner bli vana vid att använda symbolerna och matematiska formalismen och matematiska 
språket. Från universitetslärarperspektiv kan det vara en stor nackdel att träffa studenter som 
inte är väl tränade på algebraiska kalkyler och inte behärskar ett acceptabelt matematiskt 
språk. Innehållet av matematiska stoffet påverkar i sin tur uppgifternas variation. 
     De rumänska läroböckerna har en mer teoretisk metod för att förmedla nya begrepp, 
Höjnes (2000) teori om elevernas inlärningsmetod av funktioner används mest i 
grundskoleläroböckerna. Hans teori som säger att begreppsuttrycket (BU) bildas samtidigt 
med begreppsinnehållet (BI) och Eriksens (1993) teori som påstår att utvecklingen av 
matematiska språket är en process anknutet till begreppsförståelse, används systematiskt i 
undervisning av nya begrepp under gymnasieskolan. Emanuelsson (1996) påstår också att 
utvecklingen av matematiska språket är en process anknutet till begreppsförståelse. Man kan 
lätt se vilka fördelar innebär när man presenterar de generella formerna för 
andragradsekvationen och andragradsfunktionen. Jag håller med Bruner (1973) som påpekar 
att i vår vetenskapliga och teknologiska kultur lägger vi stor vikt på symbolsystemet, där vi 
organiserar och bearbetar vårt vetande. Symbolsystem är vitalt för framställning av 
matematiskt stoff, lösningar, diskussion och kommunikation mellan individer från samma 
eller olika kulturer. Genom att knytta begreppsinnehållet med det allmänna begreppsuttrycket 
i form av definitioner eller satser med hjälp av matematiska symboler kunde 
läroboksförfattarna analysera på ett teoretiskt sätt och komma fram till flera formler, analyser 
och slutsatser med en generell karaktär. De svenska läroböckerna använder Höjnes (2000) 
metod i undervisningen genom att ständigt knyta med praktiska erfarenheter, det är mycket 
bra, men ofta saknar de det viktiga vidare steg till generaliseringar med hjälp av högre 
matematiskt språk. Många av de presenterade slutsatserna har en retorisk form och de kan inte 
användas vid teoretiska bevis som oftast görs i kort form med hjälp av symboler. I jämförelse 
med de svenska läroböckerna så kan rumänska läroböcker upplevas som torra och mycket 
abstrakta och därmed mindre attraktiva. I kapitlet diskussion kommer jag att ta upp några 
förslag på förbättring av rumänska och svenska läroböcker. Om man tillämpar Emanuelssons 
(1996) schemat i figur 6.1, ses det tydligt att tyngdpunkten i svenska läroböcker ligger mer på 
talade symboler, bilder, omvärldssituationer medan fältet med de ”skrivna symbolerna” är 
mindre representerat.  

 Figur 6.1 (Emanuelsson, 1996, s.15) 
Rumänska läroböcker täcker även fältet med ”skrivna symboler” för att beskriva begreppen. 
Inga läroböcker föreslår några praktiska aktiviteter eller modeller för att inleda nya begrepp, 
trots att kursplanerna hänvisar till det Piaget betonar: det är givande att knyta de praktiska 
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aktiviteterna, ”learning by doing” till den abstrakta matematiken. Rumänska 
gymnasiekursplaner har dock några föreskrifter om praktiska aktiviteter i kursplanen, men 
dessa aktiviteter anses som passande mest under väl bestämda omständigheter när eleverna 
har begreppssvårigheter. Kursplanerna anser att praktiska aktiviteter är mer adekvata för 
undervisning under tidigare år på grundskolan. De lägger i stället mera tonvikt på utveckling 
av det matematiska språket, teoretiska bevis och analys av matematiska krav.    

6.3   Kursplanerna och problemlösning 
 
Bägge kursplanerna betonar vikten av att eleven ska bygga och utveckla tilltro och glädje till 
att använda matematiken. Lpf94, de svenska kursplanerna och Mouwitz (2004) påpekar att 
eleverna ska lära sig arbeta i grupp som ett viktigt steg för att stärka det deliberativa samtalet 
som är vitalt för demokratin. De rumänska kursplanerna föreskriver inte arbetet i grupp. 
Vygotsky påpekar också hur pass viktigt det sociokulturella sammanhanget blir för inlärning 
och allt detta gäller också sociala färdigheterna. Det anses viktigt att eleverna tränar på att 
använda matematiken för att lösa vardagliga problem i olika sammanhang i skolan och i 
samhället. I själva verket påpekar Skolverkets (2003) rapport 221 och Emanuelsson (1995 & 
1996) tendensen till tyst räkning ur läroboken som leder till att eleverna tappar motivationen 
för matematik. För att kunna skapa förutsättningar för elev samarbete och deliberativt samtal i 
klassrummet bör läroböckerna innehålla sådana formulerade uppgifter som muntrar eleverna 
till debatt och samarbete. Dessa uppgifter är, enligt Hagland (2005), sådana problem som 
kräver flera lösningsstrategier, flera lösningssteg, för att stimulera mångfalden i 
elevtankesättet och för att uppmuntra eleverna till delaktighet i diskussionen. 
De rumänska kursplanerna lägger inte vikt på grupparbete, det anses att eleven själv bär 
ansvaret för sin individuella inlärningsprocess. Dock är det matematiska stoffet och 
uppgifterna på ett sådant sätt formulerade så att de oundvikligt leder till elevsamarbete och 
deliberativ diskussion i klassrummet mellan lärare och elever. 
    Bägge kursplanerna betonar vikten av problemlösningen, användning och tolkning av olika 
modeller, olika former att presentera och formulera uppgifter, att eleverna lär sig analysera, 
tänka kritiskt, granska fakta och resultat i olika förhållande och perspektiv, se olika alternativ, 
bedöma och lösa problem för att självständigt kunna ta ställning i frågor, som är viktiga för 
dem själva och samhället. En lärobok måste uppvisa uppgifter med flera svårighetsgrader: 
från inledande rutinuppgifter som ger till exempel möjlighet att träna algebraiska 
räknefärdigheter, formeltillämning, lösning av andragradsekvationer, grafläsning och 
grafritning, fram till uppgifter som innebär användning av flera strategier som beskrivs i 
tabellen av både Bergsten (1997), Olteanu (2007) och Hagland (2005), se tabell för rika 
problem. Resultat av uppgiftsgranskning visar att alla läroböckerna presenterar vissa rika 
uppgifter. Dock finns det skillnader när det gäller typer av uppgifter, uppdelning av 
uppgifterna på olika svårighetsgrader och författarnas syn på uppgifternas svårighetsgrad. De 
rumänska läroböckerna ger större upphov till presentation av bredare typer av uppgifter, flera 
rika och teoretiska uppgifter. De brukar inte markera uppgifterna med någon teckning, (*) 
eller (**), som beskriver uppgifternas svårighetsgrad vilket jag anser som positiv eftersom 
eleverna på NV - programmet skall också försöka lösa svårare uppgifter. Det finns emellertid 
några skillnader mellan svenska författare när det gäller tolkning och markering av 
uppgifternas svårighetsgrader.  
    Bägge kursplanerna lägger vikt att undervisningen ska använda verklighetsanknutna 
uppgifter. Bergsten (1997) och Olteanu (2007) påpekar att det är betydelsefullt att eleverna 
tränar på att skriva en ekvation ur en situation och översätta den till en ekvation, som löses 
genom analys och omskrivningar, se även figur 6.2. Tabellen nedan visar vilka av Bergstens 
(1997) strategier förekommer i uppgifterna som finns i rumänska och svenska läroböcker. 
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Den feta texten innebär att strategin förekommer ofta och mycket ofta medan normal text 
innebär att strategin finns i mindre utsträckning eller inte alls. 

 Figur 6.2 (Bergsten m.fl., 1997, s. 50) 
 
Tabellen visar att de rumänska läroböcker har uppgifter som omfattar flera av Bergstens 
strategier i samma uppgift, till exempel ytterligare algebriska kalkyler och omskrivningar, 
tolkning och analyser av matematiska krav medan svenska uppgifter oftare syftar på träning 
av formelanvändning, graftolkning och uppgifter som anlitar miniräknare.  
 
Rumänska                        Situationer texter Tabeller Grafer Formler Symboler 
Situationer 
Texter 

 Tolka tabeller Tolka grafer Känna igen och tolka 

Tabeller Samla in Data  Avläsa punkter Beräkna värden 
Grafer 
(funktioner) 

Skissa Grafer Plotta grafer  Plotta funktioner 

Formler 
Symboler 

Modellera 
situationer 

Anpassa 
formel 
till data 

Anpassa funktion 
till graf 

Omskrivna, manipulera 

Svenska     

Situationer 
Texter 

 Tolka tabeller Tolka grafer Känna igen och tolka 

Tabeller Samla in Data  Avläsa punkter Beräkna värden 
Grafer 
(funktioner) 

Skissa Grafer Plotta grafer  Plotta funktioner 

Formler 
Symboler 

Modellera 
situationer 

Anpassa 
formel 
till data 

Anpassa funktion 
till graf 

Omskrivna, manipulera 

Tabell 6:1  Analys av Bergstens strategier i rumänska och svenska uppgifter 
 
De svenska läroböckerna har alldeles för många uppgifter som innebär endast tillämpning av 
formeln för att lösa standard andragradsekvationen. De rumänska läroböckerna presenterar 
flera typer av andragradsekvationer, flera uppgifter som innebär modellering och tolkning och 
analys av matematiska krav. Svenska läroböcker ger många problem med färdiga modeller i 
stället att föreslå eleverna att själva bygga modellerna. Å andra sidan det är det djupare 
teoretiska upplägget i de rumänska läroböckerna som ger upphov till att erbjuda eleverna flera 
textuppgifter som innehåller tolkning och analys. Det kan vara en förklaring till varför en del 
av de svenska eleverna inte hinner utveckla sina algebraiska räknefärdigheter och analytisk 
förmåga som universitetslärarna påpekar i sina studier. 
     De rumänska kursplanerna och läroböckerna lägger tonvikten på att eleverna ska rita grafer 
och själva lösa ekvationer för hand. Jag anser att det bra men samtidigt är det viktigt att 
eleverna ska lära sig hantera den nya tekniken för att granska sina resultat trots att det inte 
betonas i rumänska kursplanerna. Jag instämmer Emanuelsson (1995 & 1997) och Häggström 
(1996) som påpekar att det finns risker att för mycket användning av miniräknare kan drabba 
elevernas räknefärdigheter och förmåga att uppskatta resultat, grafer, kapaciteten att analysera 
och använda kombinerade granskningsmetoder baserade på olika matematiska begrepp. 
(http://sydsvenskan.se/lund/article129386.ece.) De rumänska böckerna har även teoretiskt och 
praktiskt upplägg om ekvationssystem som löses med både analytiska och grafiska metoder. 
De ger färre verklighetsanknutna exempel och uppgifter men de ger i stället flera rika 
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uppgifter som löses med flera strategier, text baserade uppgifter som innebär analys och 
matematisk modellering. Det finns många uppgifter som leder till olika typer av ekvationer i 
andra kapitel av läroboken t ex geometri eller i andra ämnen, till exempel fysik.    
    En annan viktigt aspekt som jag fick höra från svenska lärare är att många typer av 
uppgifter som ges på nationella prov inte finns i svenska läroböcker vilket leder till oro och 
osäkerhetskänsla inför nationella provet bland eleverna. De försöker kompensera denna brist 
genom att plocka fram för eleverna uppgifter från tidigare nationella prov. De rumänska 
lärarna gör likadant, de kompletterar läroböckerna med problem från matematikböcker med 
samlingsproblem som innehåller problem från tidigare inträdesprov på universitet eller 
problem från olika matematiktävlingar.     

6.4   Analys av grafik och layout 
 
När det gäller layout och grafik så använder både de rumänska och svenska läroböckerna i 
samma utsträckning bilder och grafer, men det finns också skillnader. Medan svenska 
läroböcker använder grafer och bilder både för undervisning och för erbjudna uppgifter, så 
tillämpar rumänska läroböcker grafer och bilder mest för det teoretiska upplägget och de 
presenterade räkneexemplen. Rumänska författaren anser det vara ett viktigt steg i 
problemlösning, att eleverna själva tolkar uppgifterna och gör sina bilder som stödjer 
problemlösningen. Graferna som presenteras i teorin ofta har bokstavsbeteckningar vilket ger 
upphov till generaliseringar och träning på det matematiska språket.  
    Alla läroböckerna har ett facit kopplat till varje kapitel som ger resultat och lösningar för 
svårare uppgifter. Svenska elever arbetar väldigt mycket individuellt och får bekräftelse om 
deras resultat är rätt. Det finns ibland situationer när resultatet i facit kan vara fel, eller eleven 
får resultatet ”rätt” trots att han använde fel metod, eller gjorde samma fel upprepade gånger. 
Det finns alltså inget som kan försäkra kvaliteten för elevlösning om han/hon inte 
konfronterar sina lösningar med andra eller om inte får bekräftelse från lärare. Det finns en 
debatt bland rumänska matematiklärare om läroböckerna skall innehålla facit, om det är 
pedagogisk och hur eleverna och lärarna ska förhålla sig till resultat i facit. Ur pedagogisk 
synpunkt att eleven arbetar själv i sin takt och granskar resultat med facit ökar elevens 
trygghet, men å andra sidan minskar samarbetet med klasskamraterna. Inlärningsprocessen 
blir, enligt Skolverkets (2003) rapport ”Lusten att lära”, ensidig och en tyst ”räkning” och det 
missas möjligheten att eleverna hör andras lösningsförslag. I Rumänien, trots att det finns 
facit i läroböckerna, diskuterar rumänska elever med varandra om lösningen efter var och en 
har löst problemet. Oftast anlitar läraren en elev som löser en svårare uppgift ur läroboken på 
tavlan vilket ger lektionen en större dynamik och variation. På vissa skolor i Sverige bildar 
läraren små grupper med 4-5 elever och eleverna löser problemen tillsammans, men detta 
innebär att alla elever först måste försöka lösa problemet och sedan jämför resultat och 
metoder. Annars är metoden inte givande för att de långsammare eleverna som möjligtvis kan 
välja att inte anstränga sig för att hitta sin egen lösning.  
     Läroboken Delta A + B har ett kapitel med ”blandade uppgifter” men blandningen innebär 
inte uppgifter som innehåller flera blandade begrepp utan att kapitlet har fortfarande enkla 
problem som innehåller få strategier. Läroboken ∆NT/a + b har i stället ett intressant kapitel 
”Konsten att lösa problem” som innehåller historiska problem och några teoretiska uppgifter 
som till exempel ekvationer med parameter. Läroboken ∆NT/a + b har ett slutkapitel som 
heter ”Räknestuga” som inte är obligatoriskt, utan är avsett endast för elever som inte behöver 
träna mera räknefärdigheter. Detta kapitel anser jag onödig för att samma effekt skulle man få 
om man integrerar uppgifterna avsedda för räknefärdigheter inom vanliga problem och låter i 
stället mindre användning av miniräknare. Genom att eleven löser ett problem komplett 
utövar han både lösningsstrategier och räknefärdigheter 
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7.   Diskussion 
 
Resultatdiskussionen avser att reflektera över de slutsatser som kommit fram i min studie. 
Studien undersökte skillnaderna mellan läroböckerna för att välja en bra lärobok för framtida 
undervisningen i skolan. Läroboksgranskningar och forskning försöker varje år förbättra 
läroböckerna. Min studie syftar dock inte på att adoptera en rumänsk eller svensk lärobok för 
att läroböckerna speglar kursplanen som finns i varje land. Det finns dock olika aspekter som 
kan förbättras i varje lärobok utan att ändringarna innebär stora förändringar i kursplanerna. 
Både de svenska och rumänska läroböckerna har svagheter gentemot varandra. 
Metodikdiskussionen undersöker metoden och beskriver hur jag har undersökt läroböckerna 
och pekar på vissa resursbrister som gör att mitt arbete skiljer sig från ett professionellt. 

7.1   Resultatdiskussion  
  
Säljö (2000) påstår att en lärobok inte kan lösa och tillfredställa alla problem och elevbehov i 
undervisningen. En lärobok speglar författarens normer, koncept, attityder, metodik och 
värderingar. Lärobokens material är utformat för en tänkt läsare, anpassningen görs utifrån 
föreställningen om vad lärande är. Efter all presentation av skillnader och likheter kan man 
undra vilka pedagogiska koncept som ligger till grund när svenska författare utformar 
läroböckerna för NV-program? Man får även fundera vilken roll en lärobok kan ha i 
undervisningen för att debatt kring lärobokens roll i undervisningen fortfarande pågår.  Man 
kan också undra om svenska författare inte syftar till att minimera det matematiska stoffet och 
matematiska analyser för att i stället ge eleverna möjlighet att själv upptäcka fina matematiska 
analyser eller/och komma med sina egna formuleringar, frågor och tankesätt. Man kan 
ifrågasätta om de omfattande analyser som rumänska läroböcker utför inte kan leda till att 
eleverna får många färdigserverade resonemang och lösningar. Ja, man kan påstå att en alltför 
belastad lärobok kan ha negativa konsekvenser för elevernas egna initiativförmågor. 
Samtidigt ställs det stora krav på lärarens planering av undervisning, på lärarens 
kunskapsnivå, på elevernas egna prestationer både hemma och under lektionerna. En väl 
utformad lärobok med varierade arbetsformer kan vara en trygghetsfråga i skolmiljö där 
lärarnas kunskapsnivå och pedagogisk erfarenhet är så olika. En bra lärobok kan ge möjlighet 
för elever som, på grund av sjukdom, missar undervisningen att själv gå igenom undervisade 
begrepp. Det finns också möjlighet för eleverna som inte förstått undervisningen att på egen 
hand läsa och förstå det som han/hon missade under lektionen. En bra lärobok kan även 
förstärka elevernas förmåga att studera själv eftersom på universitet ökar ännu mer 
studentansvaret och minskar lärarrollen, det vill säga studenten inte får samma typ av hjälp 
och stöd i samma utsträckning som i skolan. Från lärareperspektiv kan detta ibland innebära 
en avlastning för att det är välkänt att tiden är en bristvara i skolan. Det kan även vara positivt 
från elevperspektiv att resonemang och satsbevis som en välgjort lärobok erbjuder, möjligtvis 
utformar elevernas tankesätt och ger feedback till andra analyser och bevis som uppgifterna 
erbjuder med förutsättningen att uppgifterna inte repeterar hela tankeschemat utan erbjuds 
varierade uppgifter som kräver andra resonemang och analyser. Därför är det mycket viktigt 
med större mångfald av matematiska situationer, vardagssituationer och välsammanknutna 
uppgifter, än med många repetitiva uppgifter och mindre variation.  
   Vad kan svenska läroböcker låna av rumänska läroböcker för att de ska bli bättre? Vad kan 
rumänska läroböcker låna från svenska för att de ska upplevas lättare och vara mer attraktiva? 
   Hela min granskning av historiska perspektivet visar att dagens matematikläroböcker 
genomsyras av de gamla metoder att lösa ekvationer och regler att utföra algebraiska kalkyler. 
De största förändringarna rör det matematiska språket. De gamla matematikernas språk var 
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mycket retoriskt och baserade på geometriska bilder. Det nya språket behöll i stort sett alla 
gamla uttrycksformer men matematiska texter har blivit mycket kortare och lösningarna 
innehåller algoritmer med siffror och bokstäver, vilket bidrar till att texterna blir tillgängliga 
och lättare att förstå av folk från olika länder och kulturer. Den universalitet som nya 
matematiska symbolspråket införde påpekades av Mouwitz (2004) i sin studie ”Matematik 
och bildning”. Rumänska läroböcker har nått längre på vägen till högt matematiskt språk. De 
utnyttjar bättre algebraiska kalkyler för bevisar av satser och formler och generaliseringar än 
svenska läroböcker men de kan upplevas som torra och för abstrakta. För svenska 
gymnasieelever på NV-programmet kan det vara nyttigt att få lära matematik genom att 
använda matematikläroböcker med högre språknivå, för att de ska få lättare att klara 
matematikkurserna på universitet/högskola.  
      Undersökningen visar också att rumänska läroböcker är upplagda på ett mer teoretiskt sätt. 
De har flera typer av andragradekvationer med vissa krav, flera uppgifter som anlitar teorin 
och analytiska metoder. Det skulle vara ett intressant experiment för svenska eleverna att få 
läroböcker utan stora repetitiva delar, med uppgifter som inkluderar blandade gamla begrepp, 
läroböcker som satsar i stället på undervisning av nya begrepp som förekommer senare i 
matematik C. Bristerna i teori delen påverkar innehållet och variationen av uppgifterna. 
Svenska läroböckerna kan också höja andelen med teoretiska uppgifter, uppgifter med 
matematiska krav, minska andelen med rutin uppgifter och uppgifter som anlitar miniräknare 
och enkla grafläsning. De svenska läroböcker bör ge färre uppgifter med färdiga modeller, de 
bör ha i stället flera textuppgifter som handlar om matematisk modellering med kopplingar till 
fysiken för att eleverna bättre ska se sambandet mellan matematik och andra ämnena. Många 
elever som läser på NV-programmet kommer att söka till ingenjörsutbildning där fysiken är 
ett obligatoriskt ämne. Frågan är: skulle alla eleverna klara det högra matematiska språket?  
Kan det vara bra att införa en teoretisk lärobok för vissa elever och vilka fördelar finns att 
lärarna har sådana läroböcker för individualiserad undervisning? Alternativet bör finnas. 
   När jag var elev fanns ett historiskt perspektiv i läroböckerna men det har tagits bort med 
syftet att ”förenkla” läroböckerna. Det finns dock röster bland rumänska lärare som tycker att 
detta bör återinföras. Det skulle vara intressant och pedagogisk för de rumänska eleverna att 
lära sig nya begrepp i sammanhang med information om matematikerna som utvecklade 
begreppen. Möjligheten att underlätta rumänska läroböckerna kan förvekligas genom att 
inleda begrepp med hjälp av kombinerade historiska uppgifter, eller korta presentationer av 
perspektiv på matematikens utveckling som rör begreppen i kapitlet eller inte minst med 
inslag av laborativa uppgifter. Att växla mellan olika situationer i matematik och att kunna 
hantera algebra på ett begripligt sätt påpekas av Bergsten (1997). Från lärareperspektiv kan 
det vara en fördel att få grundläggande förslag i läroböckerna om anpassade laborativa 
uppgifter, speciellt om lärarna saknar idéer kring dessa aktiviteter.  De rumänska läroböckerna 
bör också ge uppgifter med miniräknare, för att variera arbetssättet eftersom elever som ska 
bli ingenjörer måste träna på att använda nya tekniska hjälpmedel i större utsträckning.  

7.2   Metoddiskussion 
 
Att jämföra kursplanerna och läroböckerna har inte varit ett stort problem för mig även om det 
finns stora skillnader när det gäller kursplanernas och läroböckernas koncept, struktur och 
omfattning. Jag har redan talat i kapitlet ”Metod” att jag har pratat med två lärare som 
granskar läroböcker i Rumänien och två läroboksförfattare. Att välja kontaktmetoden är ingen 
lätt aspekt. Telefonkontakten är snabbare metod men samtidigt förlorar man mycket 
information om man inte har tillstånd till registrering av diskussionen eller möjlighet att 
snabbt skriva. Att ta kontakt med e - mejl kräver tid men man får informationen skriftligt. Jag 
har valt att i förväg skriva mina frågor jag ville få svar på, för att sedan kort komplettera 
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svaret under diskussionen. Diskussionerna har gett mig viktig information för att förstå vilket 
koncept som ligger till uppbyggande av matematikläroböckerna i Rumänien, tolkning av 
kursplanerna, antal timmar undervisning avsedda för NV-programmet.  
     Läroboksförfattarna har gett mig information om vilka pedagogiska koncept de använder 
och hur de ser på undervisningens mångfald i läroböckerna. Författaren (Nastasescu) var 
positiv till min ide att det historiska perspektivet skulle förbättra läroboken.  
     Jag hade också tillgång till Utbildningsdepartementets hemsida www.edu.ro och den 
pedagogiska sidan www.didactic.ro . Jag även ”smygföljde” en del diskussioner mellan lärare 
från olika delar av Rumänien och fick höra några förslag om hur läroböckerna skulle 
förbättras från deras perspektiv.  
    När det gäller information om svenska kursplaner och läroböcker så hade jag tillgång till 
mycket information om läroböcker och processen från ide till färdig lärobok på Skolverkets 
hemsida. Jag diskuterade också med flera lärare som undervisar på NV - programmet på 
Teknikum i Växjö. Några visade sig inte vara tillräckligt nöjda med läroböckerna och väntar 
på att andra bättre läroböcker kommer ut på marknaden. En lärare påpekade att typer av 
uppgifter som ges på nationella prov inte finns bland uppgifterna i läroböckerna. Det hade 
varit bra om jag hade haft möjlighet att prata direkt med svenska läroboksförfattare. Jag skulle 
vilja höra vilka normer och tankar de anser ska styra valet av uppgifter och begrepp som finns 
i läroböckerna. Jag tycker att den svenska kursplanen och kursmålen beskrivs tydligt men det 
är för mycket frihet för tolkning på lokalnivå. Det finns ingen information som talar om att 
läroböckerna ska grundas på vissa kriterier. Dessa normer och kriterier bör skrivas i början av 
boken i något förord, för att det ska bli lättare för lärare att välja läroböcker. Det hade också 
varit givande om jag hade haft möjlighet att på ett grundligare sätt undersöka vägen från ide 
till en ny lärobok i Sverige. Intressant hade också varit att göra en undersökning av vad 
rumänska gymnasielärare tycker om sina använda läroböcker, vad flera svenska 
gymnasielärare anser om svenska gymnasieläroböcker och varför inte till och med en 
undersökning bland olika rumänska lärare om deras syn på svenska läroböcker och tvärtom. 
Men som jag beskrev i val av metod så skulle innebära detta många arbetssteg och det skulle 
ha gjort mitt arbete ännu större än det blev.  
      Det hade varit bra att lägga lite extra tid och undersöka varför svenska läroböcker inte 
innehåller några referenser till andra tidigare matematik böcker eller läroböcker. Ska man tro 
att allt hela läroböckernas innehåll, problem och teoretiska upplägget tillhör 100 % 
läroböckernas författare och de inte har inspirerat sig från andra källor?  
      Det har inte varit något problem att jämföra teoretiska delen, uppgifterna och historiska 
perspektivet. Mina kvalitativa metoder att granska teoretiska upplägget, uppgifterna och 
historiska perspektivet passade bra för att få svar på mina frågor. Även om mina resultat inte 
kan generaliseras till alla andra läroböcker som finns på rumänska och svenska marknaden 
eftersom validiteten är relativt låg, så lyckades jag att höja reliabiliteten genom min 
kvalitativa undersökning. Tyvärr blev arbetet ganska omfattande och det är inte trovärdig att 
någon lärare kan lägga så mycket arbete på att granska nya läroböckerna på så djupt sätt. 
Arbetet kan dock göras i arbetslag, då gäller att matematiklärarna kommer överens om 
kriterierna som ska användas för att välja läroböckerna som ska köpas, de läroböcker som 
passar bäst till elevernas valda studieprogram, kursmålen och elevernas förkunskaper. En 
bättre validitet och grad av generalisering får man för läroböcker tryckta i samma land 
eftersom skillnaderna i det pedagogiska konceptet är minsta, elevernas förkunskaper är 
någorlunda likvärdiga.  
      Som jag påstådd i inledningen, mitt arbete var en bra övning och ett tillfälle att tillämpa 
metoder för att granska läroböcker, aktivitet som ibland förkommer i läraryrket. 
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Bilagor 

Bilaga 1  

Egenskaperna för relationerna (=), (<, >), operationerna (+), (*) 
 
Egenskaper för relationen (=) Egenskaper för addition av storheter (+) 
a = a   (reflexiv) 
Om a = b så är b = a (symmetrisk) 
Om a = b och b = c så är a = c (transitiv) 

a + b = b + a  (kommutativa lagen)                                                           
(a + b) + c = a + (b + c) (Associativa lagen)                                                                                 
Om a = b så a + c = b + c  eller  
Om a + c = b + c, så är a = b (Cancellationslagen) 

 
Egenskaper för multiplikation  
av storheter (*)   

Egenskaper för multiplikation 
och addition av storheter (*) 

kommutativ dvs. a * b = b * a                                                                                          
associativ (a * b) * c = a * (b * c)                                                                                           
Om a = b så a * c = b * c, eller 
Om c ≠ 0 och a * c = b * c, så är a = b (Cancellationslagen) 

a * (b + c) = a * b + a * c 
(a + b)*(c + d) = ac + ad + bc + bd 
(Distributiva lagen) 

 
Addition av två tal Multiplikation av två tal Några egenskaper för olikheter 
(+a) + (+b) = a +b > 0   (+a)(+b) = (+ab); för a, b > 0  Om a < b och m > 0 då m * a < m * b 
(-a) + (-b) = -(a + b) < 0 (+a)(-b) = (- ab); för a, b > 0  Om a < b och m < 0 då m * a > m * b   
(+a) + (-b) = a – b > 0, a  > b    (-a)(+b) = (- ab); för a, b > 0  Om a > b och m > 0 då m * a > m * b 
(-a) + (+b) = - a + b < 0, a > b    (-a)(-b) = (+ ab); för a, b > 0  Om a > b och m < 0 då m * a < m * b 
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Bilaga 2  

Kursplan i matematik A + B i Sverige och motsvarande i Rumänien – de 
allmänna kompetenserna 
 

Svensk kursplan – matematik A och B Rumänsk kursplan – matematik årskurs 9 
”- Utvecklar sin tilltro till den egna förmåga att lära sig 
mera matematik, att tänka och använda matematik i olika 
situationer, 
- Utvecklar sin förmåga att tolka, förklara och använda 
matematikens språk, symboler, metoder, begrepp och 
uttrycksformer, 
- utvecklar sin förmåga att tolka en problemsituation och 
att formulera den med matematiska begrepp och symboler 
samt välja metod och hjälpmedel för att lösa problemet, 
-  utvecklar sin förmåga att följa och föra matematiska 
resonemang samt redovisa sina tankegångar muntligt och 
skriftligt, 
 - utvecklar sin förmåga att med hjälp av matematik lösa 
problem på egen hand och i grupp bl. a. av betydelse för 
vald studieriktning samt tolka och värdera lösningarna i 
förhållande till det ursprungliga problemet, 
 - utvecklar sin förmåga att reflektera över sina 
erfarenheter av begrepp och metoder i matematiken och i 
sina egna matematiska aktiviteter, 
-  utvecklar sin förmåga att i projekt och gruppdiskussioner 
arbeta med sin begreppsbildning samt formulera och 
motivera olika metoder för problemlösning, 
-  utvecklar sin förmåga att utforma, förfina och använda 
matematiska modeller samt att kritiskt bedöma modellernas 
förutsättningar, möjligheter och begränsningar, 
-  fördjupar sin insikt om hur matematiken har skapats av 
människor i många olika kulturer och om hur matematiken 
utvecklats och fortfarande utvecklas, 
utvecklar sina kunskaper om hur matematiken används 
inom informationsteknik, samt hur informationsteknik kan 
användas vid problemlösning för att åskådliggöra 
matematiska samband och för att undersöka matematiska 
modeller.” 

De allmänna kompetenser 
Att identifiera matematisk information och relationer 
och anpassa dem i den kontext de har definierats.  
Att bearbeta kvantitativ, kvalitativ, strukturell och 
kontextuell information som finns i matematiska 
formuleringar. 
Att använda matematiska algoritmer och koncepter för 
att beskriva konkreta globala eller lokala situationer. 
Beskriva matematiska egenskaper kvantitativt och 
kvalitativt för en konkret situation samt algoritm för att 
bearbeta dessa.  
Analysera och tolka matematiska egenskaper för en 
problemsituation.  
Att matematiskt modellera under varierade 
problematiska kontexter genom att integrera kunskaper 
från olika område.   
Värdegrund och attityder  
Utveckla en öppen och kreativ tänkande, en 
självständighet i tänkande och handling. 
Utöva initiativ, disponibilitet för att ta upp varierade 
uppdrag, att utveckla tålamod, målmedvetenhet, 
ambition och koncentrationsförmåga. 
Utveckla estetisk och kritisk känsla, förmåga att 
uppskatta noggrannhet, ordning och elegans när 
han/hon löser problem och konstruera teorier. 
Träna vana för att anlita matematiska koncepter och 
teorier vid handling, lösning av vardagssituationer 
eller för att lösa praktiska problem. 
Bilda motivation för att studera matematik som 
relevant ämne för sociala yrkeslivet. 

 
Kursplan i matematik årskurs 9 i Rumänien – de specifika kompetenserna 
 
           Specifika kompetenser                                Innehåll 
1.Differentiera linjär/kvadratisk variation genom 
exempel. 
2.Komplettera  värdetabeller för att rita grafer  
3.Tillämpa algoritmer för att rita grafer (genom 
viktiga punkter) 
4.Beskriva funktionens egenskaper genom algebraiska 
och geometriska villkor. 
5.Använda Viete – relationerna för att beskriva rötter 
och lösningar för ekvationssystem. 
6.Kunna använda grafiska metoder för att lösa 
ekvationer eller ekvationssystem.  

Andragradsfunktionen 
Rita grafen för funktionen f : R → R, f(x)  = ax2 + bx 
+ c, a, b c є R, a ≠ 0, skärningspunkterna med x – 
axeln och y – axeln, funktionens symmetrin med en 
axel x = m, m є R.  
Viete – relationerna och systemlösning av typ: 
 x + y = S och 
 xy = P, S och P є R.  
 

1.Känna igen olika sätt av datavariation. 
2.1 Jämföra olika datavariation genom kvoten 
R(x1,x2) 

Geometrisk tolkning av algebraiska egenskaper 

för andragradsfunktionen 
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2.2 Rita grafrepresentationer i syfte till att jämföra 
deras variation. 
3.1 Tillämpa olika kalkylformler och grafläsning för 
att lösa ekvationer, olikheter och system. 
3.3 Använda grafläsning för att lösa ekvationer, 
olikheter och system. 
4. Analysera grafiskt olika algebraiska villkor; 
beskriva genom algebraiska villkor olika grafiska 
representationer.  
5.1 Hitta samband mellan givna algebraiska villkor 
och grafen för andragradsfunktionen. 
5.2 Tolka en konfiguration från linjernas relativa 
positions perspektiv. 
5.3 Tolka en konfiguration från parabolernas relativa 
positions perspektiv. 
6.1 Använda monotonin och minimi- och 
maximipunkter för att optimera resultat i praktiska 
problem. 
6.2 Använda grafläsning för att optimera resultat i 
praktiska problem. 

- monotoni; minimi- och maximipunkten 
(parabolens topp), geometrisk tolkning 

- parabolens position gentemot x – axeln, 
funktionens tecken, olikheter typ: ax2 + bx + 
c ≤ 0 (≥, <, >), a, b, c є R, a ≠ 0, geometrisk 
tolkning. 

- Linjens relativa position gentemot en 
parabel: lösning av ekvationssyster typ: 

mx + n = y, ax2 + bx + c = y, a, b, c, m, n є R, 
geometrisk tolkning. 
- parabelns relativa position gentemot en annan 
parabel: lösning av ekvationssyster typ: ax2 + bx 
+ cy + d = 0, mx2 + nx + py + q = 0, a, b, c, d, 
m, n, p, q є R. 

 
Kursplan i matematik A + B i Sverige – specifika kompetenserna 
 
Matematik A – specifika 
kompetenser 

Matematik B specifika kompetenser 

Matematik A  
Kunna formulera, analysera och lösa 
matematiska problem utifrån arbetet med 
begrepp inom minst ett kunskapsområde som 
breddar eller fördjupar kompetensen i 
matematik 
 
Kunna analysera en problemställning, 
diskutera dess förutsättningar och 
begränsningar samt välja en matematisk 
modell för dess behandling 
 
Kunna från ett givet problem vidga 
frågeställningen och i samverkan med lärare 
och andra elever skapa öppna uppgifter samt 
ange metoder för att lösa dem med hjälp av 
begrepp från skilda områden av 
matematiken. 
 

Matematik B 
kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av 
betydelse för tillämpningar och vald studieinriktning med 
fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som ingår 
i tidigare kurser 
 
kunna tolka, förenkla och omforma uttryck av andra graden 
samt lösa andragradsekvationer och tillämpa kunskaperna vid 
problemlösning 
 
kunna arbeta med räta linjens ekvation i olika former samt lösa 
linjära olikheter och ekvationssystem med grafiska och 
algebraiska metoder 
 
kunna förklara vad som kännetecknar en funktion samt kunna 
ställa upp, tolka och använda några icke-linjära funktioner 
som modeller för verkliga förlopp och i samband därmed 
kunna arbeta både med och utan dator och grafritande 
hjälpmedel. 
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Bilaga 3  

Teoretiska upplägget i läroböckerna (sammanfattning) 
 
Rumänska läroböcker - Nastasescu C (2005) och Maftei V (2004) 
 
Andragradsekvation  
 
Kapitlet börjar i bägge läroböckerna med ett problem som leder till andragradsekvation, se 
exempel från kapitlet typer av uppgifter, uppgift 11. Efter inledning definieras följande: 
 
Definition - Ekvationen ax2 + bx + c = 0, a ≠ 0, a, b, c є R, heter en andragradsekvation med reella koefficienter.  
Definition – Talet ά є R kallas för lösning av ekvationen ax2 + bx + c = 0, a ≠ 0, a, b, c є R, om den verifierar 
likheten aά2 + bά + c = 0. 
 
Man hittar metoden att separera variabeln x. Han delar ekvationen med a ≠ 0 och sedan 
skriver han termen (b/a)x i form av 2(b/2a)x. Ekvationen kan skrivas: 
 
ax2 + bx + c = a[x2 + (b/a)x + (c/a)] =  a[x2 + 2*(b/2a)x + (c/a)] = 
= a[x2 + 2*(b/2a)x + (b2/4a2) - (b2/4a2) + (c/a)] = a[(x + b/2a)2 - (b2/4a2) + (c/a)] = 
ax2 + bx + c = a(x + b/2a)2 - (b2 – 4ac) / 4a2 = 0 → a(x + b/2a)2 = (b2 – 4ac) / 4a2  
 
Man betecknar b2 – 4ac = ∆. Den högra leden är en kvadrat, det framgår att den har reella 
rötter endast om ∆ = b2 – 4ac ≥ 0. Om ∆ ≥ 0, då existerar det reella talet √(b2 – 4ac) = √ ∆ och 
vi kan skriva: (x + b/2a)2 = (√ ∆/2a)2 eller (x + b/2a)2 - (√ ∆/2a)2 = 0 alltså: 
[x + (b/2a) + (√ ∆/2a] [x + (b/2a) - (√ ∆/2a] = 0. Det framgår att ekvationen har lösningen: 
 
x 1,2 = (- b ± √ ∆) / 2a = [- b ± √ (b2 – 4ac)] / 2a 
 
Läroböckerna gör sedan en diskussion kring ∆ – tecken och ger sedan några räkneexempel för 
varje fall: ∆ >0, ∆ = 0, ∆ < 0, se uppgift 10 kapitlet typer av uppgifter. 
 
            ∆ > 0              ∆ = 0              ∆ < 0 
Sammanfattning Två reella, olika rötter Två reella lika rötter Inga reella rötter 
 
Nastasescu C – visar andragradsekvationens reducerade formen när a = 1. Den generella 
formen för reducerade ekvationen blir då: x2 + px + q = 0. vars lösning har samma formel som 
presenteras i svenska böcker. 
 
Relationer mellan rötter och koefficienter – Viète relationerna 
 
Ekvationen ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0), med ∆ = b2 – 4ac ≥ 0, har rötterna. 
x1 = [- b - √ (b2 – 4ac)] / 2a 
x2 = [- b + √ (b2 – 4ac)] / 2a  │Vi adderar rötterna och summan blir: 
x1 + x2 = -2b/2a = -b/a,   Om vi multiplicerar dem får vi: 
x1 * x2 = [- b - √ (b2 – 4ac)] [- b + √ (b2 – 4ac)] / 2a = [(-b)2 – (√ (b2 – 4ac))2] / 4a2 = 
= [b2 – (b2 – 4ac)] / 4a2 = 4ac/ 4a2 = c/a. 
 

Relationerna S = x1 + x2 = -b/a, kallas för Viète - relationerna 
                       P = x1 * x2 = c/a  
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Analys av rötternas tecken efter summan S och produkten P   
 
Låt ekvationen ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0), med ∆ = b2 – 4ac ≥ 0 och vi delar ekvationen ax2 + bx 
+ c = 0, med a ≠ 0. Då får vi x2 + (b/a)x + c/a = 0 eller  
 

x2 – Sx + P = 0 
 
Läroböckerna för en analys och en diskussion om hur rötterna kan vara beroende på tecken på 
S och P. Resultatet kan sammanställas i tabellen nedan:  
 

   P > 0 S > 0 om x1 > 0 och x2 > 0 
S < 0 om x1 < 0 och x2 < 0 

   P < 0 S > 0 rötterna har olika tecken: x1 < 0, x2 > 0, │x1│< x2 
S < 0 rötterna har olika tecken: x1 < 0, x2 > 0, │x1│> x2    

 
Faktoruppdelning av andragradspolynom i en produkt av två andragradspolynomer 
 
Författaren antar att ekvationen ax2 + bx + c = 0 har reella rötter. Han skriver Viète 
relationerna S = x1 + x2 = -b/a och P = x1 * x2 = c/a, och sedan skriver: ax2 + bx + c = a[x2 + 
(b/a)x + (c/a)] = a[x2 – (x1 + x2)x + x1*x2] = a[(x2 – x*x1) – (x*x2 – x1*x2)] = a[x(x – x1) – 
x2(x – x1)] = a(x – x1)(x – x2). När man vet ekvationens rötter då kan man skriva polynomen: 
 
 ax2 + bx + c = a(x – x1)(x – x2)  
 
Definition funktion 
 
Man kallar en funktion en triplet (A, B, f) där. 
A – är en mängd ≠ Ø som kallas definitionsmängd 
B - är en mängd ≠ Ø som kallas värdemängd 
f – är ett samband (regel) som associerar till vilken x є A en unik väl determinerad element f(x) є B                            
                                                                f 
Beteckning noteras: f : A → B  eller A → B och läses ”f definierat på A med värde i B” 

 

Figur 1 
 
Andragradsfunktionen – Nastasescu C (2005) och Maftei V (2004) 
 
Definition: Låt talen reella a, b, c med a ≠ 0, funktionen f : R → R definierad med formeln  
f(x) = ax2 + bx +c kallas för andragradsfunktion med koefficienter a, b, c. 
Obs: Eftersom definitionsmängden och värdemängden är reella mängden kan vi indikera denna funktionen f(x) 
= ax2 + bx + c eller y = ax2 + bx + c. 
 
Praktiska exempel och modeller tillkommer, se uppgift 1, kapitlet ”Typer av uppgifter”. 
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Grafisk analys av andragradsfunktionen  
 
Maftei (2004), sidan 141 går direkt till analys av f(x) = ax2 + bx + c och kommer fram till 
kanoniska formen av f(x) med hjälp av kvadratkompletteringsmetoden, f(x) = ax2 + bx +c = 
a(x + b/2a)2 + (-∆/4a) för alla x є R, där ∆ = b2 – 4ac.  
Nastasescu (2005), sidan 107 – 109 tar och analyserar, fast i olika ordningar, grafer för olika 
partikulära fall. 
 
Fall 1 – funktionen f(x) = ax2 , (a ≠ 0), b = c = 0. Författaren följer sedan en djup analys ur två 
perspektiv. Fösta perspektivet tar hänsyn av tecken för a – koefficienten medan den andra tar 
hänsyn av a – koefficients värde (a < 1, a = 1 och a >1). Sammanfattat resultat finns i figur2. 
 
Slutsatser 

1. Graferna f(x) = x2 och f(x) = -x2 är alltid över respektive under x - axeln. Dessutom är 
parabolerna symetriska med y – axeln eftersom f(-x) = f(x)  

2. När a > 0, ju större är a - värdet desto saktare går grafen från y – axeln och desto 
snabbare funktionen växer.  

3. När a < 0, ju mindre är a - värdet desto saktare går grafen från y – axeln och desto 
snabbare funktionen avtar. 

 

Figur 2 
 
Fall 2 – funktionen f(x) = ax2 + c , a ≠ 0, när b = 0. Författaren utgår från f(x) = ax2 och 
adderar för varje värde f(xo) konstanten c. Läroboken Nastasescu (2005) visar en grafisk 
analys (se figur 3) som förklarar tydligt hur man bygger funktionen f(x) = ax2 + c från 
funktionen f(x) = ax2 genom att förflytta den längst y – axeln med konstanten c. Man kan 
observera att parabolerna är symetriska med y – axeln eftersom f(-x) = f(x). 

Figur 3 
 
Fall 3 - funktionen f(x) = ax2 + bx , a ≠ 0, när c = 0. Funktionen kan skrivas som: 
f(x) = x(ax +b). Vi kan lätt observera att grafen alltid passerar origon eftersom när vi löser 
ekvationen f(x) = x(ax + b) får vi en rot x1 = 0 och den andra x2 = -b/a. Den grafiska analysen 
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visas tydligt i figur 4. Vi kan observera i figuren 3 hur funktionen kan se ut beroende på a och 
b –värden.  
 

Figur 4 
 
Fall 4 – funktionen f(x) = ax2 + bx + c, a ≠ 0, den allmänna fallet. Läroböckerna Nastasescu 
(2005) och Maftei (2004) visar hur man kommer fram till kanoniska formen av funktionen. 
Demonstrationen baseras på kvadratkomplettering, samma metod som används för att lösa 
ekvationen ax2 + bx + c = 0. Den kanoniska formen är: 
 
f(x) = ax2 + bx + c = a(x + b/2a)2 + (-∆/4a)  
 
Man utgår från funktionen g(x) = ax2 + (-∆/4a). I figuren nedan g(x) är ritad streckat och har 
som symmetriaxel linjen x = 0 och minimi- respektive maximipunkten med koordinaterna (0, 
-∆/4a). Analysen kommer fram till att man får grafen för funktionen f(x) = ax2 + bx + c 
genom att förflytta grafen  g(x) = ax2 + (-∆/4a) längst x – axeln med en kvantitet lika med –
b/2a. Symmetrilinjen för parabolen blir x = - b/2a. Om –b/2a > 0 förflyttningen görs mot 
höger och om –b/2a < 0 förflyttningen görs mot vänster.  
 
Maximi- och maximipunkten  
 
Låt funktionen f(x) = ax2 + bx + c. Vi har demonstrerat att för varje x є R kan man skriva 
funktionen i kanoniska formen: f(x) = ax2 + bx + c = a(x + b/2a)2 + (-∆/4a).  
 
Fallet a > 0  
  
Man vet att (x + b/2a)2 ≥ 0 → a(x + b/2a)2 ≥ 0. Om man summerar i olikheten -∆/4a får man  
a(x + b/2a)2 + (-∆/4a ) ≥ -∆/4a alltså f(x) ≥ 0 för vilken x є R. Men likheten (x + b/2a)2 = 0 
gäller endast när x = - b/2a och då för x = - b/2a får vi f(- b/2a) = -∆/4a. Olikheten visar att  
f(- b/2a) = -∆/4a är det minsta funktionsvärde. Talet -∆/4a kallas för minimum för f(x).  
 
Fallet a < 0  
Beviset görs på samma sätt som i första fallet och den leder till att talet -∆/4a kallas för 
maximum för funktionen f(x). (Se också figur) Koordinaterna för minimi- och 
maximipunkten är (–b/2a, -∆/4a). Figuren 5 olika positioner för funktionsgrafen f(x) = ax2 + 
bx + c beroende på a och ∆ – tecken. Det finns tre fall beroende på ∆ – värden: 
 
             ∆ > 0           ∆ = 0             ∆ < 0 
a > 0        Y min < 0      Y min = 0        Y min > 0 
a < 0        Y max > 0      Y min = 0        Y max < 0 
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Figur 5 
 
Geometrisk relation mellan rötterna och minimi- och maximipunkten - Om ∆ > 0, då har 
ekvationen två lösningar: x1 = [- b - √ (b2 – 4ac)] / 2a och x2 = [- b + √ (b2 – 4ac)] / 2a.  
 
Om vi summerar x1 och x2 får vi x1 + x2 = - b/a och (x1 + x2)/2 = - b/2a. Det framgår att 
symmetriaxeln går genom punkten [(x1 + x2)/2, 0] och toppen ligger alltid på symmetriaxeln 
och man får den genom att skära funktionen y = f(x) med linjen x = -b/2a. Denna egenskap 
används väldigt mycket i uppgifter med andragradsfunktioner.  
 
Analys av monotoni för andragradsfunktionen 
Författarna Nastasescu (2005) och Maftei (2004) använder för att studera funktionens 
monotoni de allmänna definitionerna för växande och avtagande funktioner. 
 
Definition: Låt f : A → B en numerisk funktion (A och B är inkluderade mängder i R).  
Vi säger att f är en växande funktion på en mängd ≠ Ф, I C A om alla x1, x2 є I, x1 ≤ x2 har vi f(x1) ≤ f(x2).  
Vi säger att f är en avtagande funktion på mängden I C A om alla x1, x2 є I, x1 ≤ x2 har vi f(x1) ≥ f(x2).  
Vi säger att f är strikt växande på mängden I C A om för alla x1, x2 є I med x1 ≤ x2 vi har f(x1) < f(x2).  
Vi säger att f är strikt avtagande på mängden I C A om för alla x1, x2 є I med x1 ≤ x2 vi har f(x1) > f(x2).   
 
För att studera analytiskt funktionernas monotoni använder man kvoten R(x1, x2): 
R(x1, x2) = [f(x1) – f(x2)] / (x1 – x2) > 0 om funktionen är strikt växande och  
R(x1, x2) = [f(x1) – f(x2)] / (x1 – x2) < 0 om funktionen är strikt avtagande 
 
Obs: Den analytiska metoden för att studera funktionernas monotoni nivå ger eleverna redan 
på denna en feedback för senare kurser i matematik när de studerar funktionernas monotoni 
med hjälp av första derivata. Metoden med kvoten används när man definierar derivata.  
 
Sats: Låt andragradsfunktionen f(x) =ax2 + bx +c, a ≠ 0. 
Om a < 0, då är funktionen strikt växande på intervallet (-∞, -b/2a] och strikt avtagande på intervallet [-b/2a, 
+∞). 
Om a > 0, då är funktionen strikt avtagande på intervallet (-∞, -b/2a] och strikt växande på intervallet [-b/2a, 
+∞). 
 
Bevis - Vi räknar ut: R(x1, x2) = (f(x1) – f(x2)/(x1 – x2) = [(ax1

2 + bx1 + c) – (ax2
2 + bx2 + c)] / 

(x1 – x2) = [a(x1
2 – x2

2) + b(x1 – x2)] / (x1 – x2) = a(x1 + x2) + b. Vi studerar sedan tecken för 
R(x1, x2) =  = a(x1 + x2) + b för att hitta intervallet av monotoni. Låt a > 0 och x1, x2 є (-∞, -
b/2a] med x1 < x2.  Det framgår att x1 < x2 ≤ -b/2a, och x1 + x2 < 2x2 ≤ -b/a. Vi använder 
teorin från förstagradsfunktionstecken och vi får att a(x1 + x2) + b < 0, alltså R(x1, x2) < 0 och 
funktionen är strikt avtagande på intervallet (-∞, -b/2a]. Om vi tar x1, x2 є [-b/2a, +∞) så att x1 
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< x2 får vi x1 + x2 > 2x1 ≥ -b/a. Det framgår att a(x1 + x2) + b > 0, alltså R(x1, x1) > 0 på 
intervallet [-b/2a, +∞) och funktionen är strikt växande.  
Samma bevis görs för a < 0.  
 
Definition: Intervallen (-∞, -b/2a] och [-b/2a, +∞) kallas intervallen av monotoni för funktionen f(x). 
 

  Figur 6 
 
Figuren 6 visar monotonin för funktionen f(x) = ax2 + bx +c. 
 
Sammanfattning monotoni (Nastasescu C och Maftei V.) 
 
a > 0 R(x1,x2) < 0 → Funktionen f(x) är strikt avtagande för x є (-∞, -b/2a]. 

R(x1,x2) > 0 → Funktionen f(x) är strikt växande för x є [-b/2a, +∞) 
a < 0 R(x1,x2) > 0 → Funktionen f(x) är strikt växande för x є (-∞, -b/2a]. 

R(x1,x2) < 0 → Funktionen f(x) är strikt avtagande för x є [-b/2a, +∞). 
 
Analytisk studie – utan graf - Nastasescu (2005) och Maftei (2004) tar de upp 2 exempel: 
f(x) = 2x2 – x + 1 för a > 0 och f(x) = -x2 +2 för a < 0 och visar hur man diskuterar 
funktionernas monotoni analytiskt. Man räknar ut först f(x) = 0, sedan minimi- och 
maximipunkten: Xv = (x1 + x2)/2 = -b/2a och Yv = - ∆/4a. Tabellen för funktionerna ser ut 
som nedan: 

               x -∞                                  0         1/4                                                          +∞ 
f(x) = 2x2 – x + 1      ↓          ↓          ↓         ↓        7/8         ↑           ↑           ↑            ↑          ↑ 
f(x) = -x2 + 2   ↑         ↑         ↑         ↑  2   ↓          ↓            ↓            ↓           ↓            ↓ 
 
Funktionens tecken och nollställen – sammanfattning (Nastasescu och Maftei) 
Funktionens nollställe är punkterna där funktionen skär x – axeln och vi hittar dem genom att 
skära f(x) = ax2 + bx +c med g(x) = 0. Den associerade ekvationen ax2 + bx + c = 0 har 
rötterna x1 = [- b - √ (b2 – 4ac)] / 2a och x2 = [- b + √ (b2 – 4ac)] / 2a. Läroböckerna 
Nastasescu och Maftei gör sedan en diskussion och analys om funktionens tecken beroende på 
a – värden och ∆ – värden. Diskussionen sammanfattas i tabellen nedan. 
 
∆ > 0 a > 0 

 
a < 0 

f(x) > 0 för x є (-∞, x1) U (x2, +∞) 
f(x) < 0 för x є (x1, x2) 
f(x) > 0 för x є (x1, x2) 
f(x) < 0 för x є (-∞, x1) U (x2, +∞) 

∆ = 0 a > 0 
a < 0 

f(x) ≥ 0 för alla x є R och x1 = x2 
f(x) ≤ 0 för alla x є R och x1 = x2 

∆ < 0 a > 0 
a < 0 

f(x) > 0 för alla x є R,  x1, x2 є C 
f(x) < 0 för alla x є R,  x1, x2 є C 
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Slutsats - om ∆ < 0 byter funktionen inte tecken och dess tecken är a – tecken. Om ∆ > 0 
byter funktionen tecken och mellan rötterna alltid har funktionen motsatt tecken som a – 
tecken. Se figur 7. 
 

Figur 7 
 
Läroböckerna har ett kapitel med praktiska tillämpningar om olikheter av grad två och system 
av olikheter av grad två som tillämpning till andragradsfunktions tecken. Läroböckerna tar 
också upp ekvationer, olikheter och system av olikheter med funktionen absolutbelopp.  
 
Funktionen absolutbelopp - definieras så här: 
 
√x2 = │x│ = x om x ≥ 0 
                  = - x om x < 0 
 
Egenskaper för absolutbelopp oavsett vilka x, y є R  

1. │x│= max(x, -x);   
2.  │x│≥ 0, │x│= 0 ↔ x = 0 
3. │x│= │- x│ 
4.  │x + y│≤ │x│+ │y│ 
5. │x * y│ = │x│* │y│ 
6. │x / y│= │x│/ │y│ 
7. x ≤ │x│ 
8. │x│2 = x2 
9. Om a є R så att a > 0, då  

(i) │x│= a ↔ x = a eller x = - a 
(ii)  │x│≤ a ↔ -a ≤ x ≤ a ↔ x є [-a, a]; │x│< a ↔ -a < x < a ↔ x є (-a, a); 
(iii) │x│≤ a ↔ -a ≤ x ≤ a ↔ x є [-a, a]; │x│< a ↔ -a < x < a ↔ x є (-a, a); 
(iv)  │x│≥ a ↔ x ≤ -a eller x ≥ a ↔ x є (-∞, a] U [a, +∞) 

                                │x│> a ↔ x < -a eller x < a ↔ x є (-∞, a) U (a, +∞) 
 
Allmänt, om vi har f : R → R, definierar vi funktionen │f(x)│: 
 
√f(x) = │f(x)│ = f(x) om f(x) ≥ 0 
                         = - f(x) om f(x) < 0 
 
Ekvationssystem med en andragradsekvation och en förstagradsfunktion (Linjens 
relativa position till en parabel) 
 
Nastasescu C (2005), på sidan 126, utgår från ett allmänt fall typ: 
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ax + by + c = 0 
a1 x

2 + b1 xy + c1 y
2 + d1 x + e1 y + f1 = 0 

 
Lösningen av denna typ av ekvationssystem görs med substitutionsmetoden genom att ersätta  
y = (-a/b)x – c/b i den andra ekvationen. Lösningen som författaren ger är ganska komplicerad 
och jag kommer inte att ange den. Intressant diskussion leder till 3 fall: två lösningar, en 
lösning och ingen lösning. Sedan tar författaren enklare fall, samma fall som Maftei V,  typ: 
 
ax + by + c = 0 
mx2 + nx + py + c = 0  
 
Figuren 7 visar grafisk tolkning av vilket position en linje kan ha gentemot en parabel.  

  Figur 8 
 
Ekvationssystem med två andragradsekvationer (Parabelns relativa position till en 
andra parabel) 

ax2 + bx + cy + d = 0 
mx2 + nx + py + q = 0  

 
Figuren 9 visar sex relativa positioner som en parabel kan ha gentemot en annan parabel. 
 

Figur 9  
                                                                                                                           
Olikheter – behandlas redan i tidigare kapitlen innan man börjar studera funktioner. 
Läroböckerna definierar till exempel relationen: a < b om det finns en storhet c så att  
a + c = b. Det är Euklides definition. 
 
Definition symboler och begrepp 
a < b läses ”a är mindre än b”; a ≤ b läses ”a är mindre eller lika med b”, dvs. a < b eller a = b 
a > b läses ”a är större än b”; a ≥ b läses ”a är större eller lika med b”, dvs. a > b eller a = b 
 
Egenskaper för olikheter 
a ≤ a (reflexiv) 
Om a ≤ b och b ≤ a då a = b (antisymmetrisk)  
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Om a ≤ b och b ≤ c då a ≤ c (transitiv) Relationen kallas ordningsrelation för mängden R.  
 
Olikheternas egenskap i R för operationerna (+, *).  
Om a < b och c є R, då a + c = b + c, Om a < b och c > 0, då ac < bc 
Om a < b och c < 0, då ac > bc, Om a < b och c < d då a + c < b + c 
Om a, b, c, d är positiva reella tal så att a < b och c < d då gäller ac < bd. 
 
Definition – olika typer av intervall 
Låt a, b є R, a < b. Vi definierar följande submängder i R: 
[a, b] = {x є R │ a ≤ x ≤ b} stängt, begränsad intervall} 
 [a, b) = {x є R │ a ≤ x < b} halvstängd begränsad intervall} 
(a, b] = {x є R │ a < x ≤ b} halvstängd begränsad intervall} 
 (a, b) = {x є R │ a < x < b} öppet begränsad intervall} 
(-∞, a] = {x є R │ x ≤ a} stängt intervall vänster obegränsad} 
(-∞, a) = {x є R │ x < a} öppet intervall vänster obegränsad} 
[b, ∞) = {x є R │ x ≥ b} stängt intervall höger obegränsad} 
(b, ∞) = {x є R │ x > b} öppet intervall höger obegränsad} 
 
Några viktiga operationer med mängder och intervaller 
Låt A och B två mängder (reella intervaller) Vi definierar.  
A U B = {x │ x є A eller x є B};  
A ∩ B = {x │ x є A och x є B} 
A – B = {x │ x є A och x inte є B};  
B – A = {x │ x  є B och x inte є A} 
Geometrisk representation av operationerna visas i figuren 10. 
 

 Figur 10 
 
Svenska läroböcker - Delta A + B och ∆NT/a + b 
 
Delta A + B – inleder kapitlet ”Andragradsuttryck”, sida 232, med ett exempel som leder till 
andragradsuttryck. Sedan ger några räkneexempel och uppgifter som eleverna ska lösa. 
∆NT/a + b – inleder kapitlet ”Algebra”, sida 292, genom att beskriva beteckningen p(x) och 
visar olika typer av polynomer. Vidare visas hur man räknar p(x) för olika värde x kan ta.   
 
Multiplikation av parenteser (Distributiva lagen) 
∆NT/a + b tar multiplikationen typ: a(b + c) = ab + ac och geometriskt bevis visas i figur 11: 
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 Figur 11 
 
Delta A + B på sidan 233 och ∆NT/a + b på sidan 293 visar ett geometriskt bevis på hur man 
multiplicerar med parenteser till exempel (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd, se figuren 12. 
 

   Figur 12 
Kvadreringsreglerna och konjugatregeln 
Delta A + B och ∆NT/a + b visar viktiga tillämpningar av distributiva lagen: 
kvadreringsreglerna och konjugatregeln. Sammanfattning: viktiga formler som demonstreras 
och tillämpas i olika uppgifter är: 
 
          Delta A + B + ∆NT/a + b                     Tillkommer i uppgifter 
(a + b)2 = (a + b)(a + b) = a2 + ab + ba + b2 = 
a2 + 2ab + b2 
(a - b)2 = (a - b)(a - b) = a2 - ab - ba + b2 =  
= a2 - 2ab + b2 
(a + b)(a – b) = a2 – ab + ba - b2 = a2 – b2 

(a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2bc + 2ac 
(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 
(a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 
a3 – b3 = (a - b)(a2 + ab + b2)  
a3 + b3 = (a + b)(a2 – ab + b2) 

 
Beviset baseras på kommutativa lagen a * b = b * a som gör att ab + ba = 2ab. 
Demonstrationen för konjugatregeln baseras på lagen att: –ab + ab = 0.  
∆NT/a + b – visar också en geometrisk förklaring för konjugatregeln som visas i figur 13. 
 

  Figur 13 
 
Andragradsekvationer 
Delta A + B - Inleder på sidan 238 med 3 exempel: a) (x + 2)(x – 3) = 0, b) 2x2 = 3x, c) x2 = 
25. För (c) ges en generaliserad form av ekvationen: x2 = a, där a ≥ 0 har rötterna x = ±√a 
 
Allmänna andragradsekvationen 
x2 + px + q = 0; x2 + px + (?)2 = (?)2 – q; x2 + px + (p/2)2 = (p/2)2 – q  
Addera kvadraten på halva koefficienten framför x till båda leden. 
[x + (p/2)]2 = (p/2)2 – q; [x + (p/2)] = ± √[(p/2)2 – q] → x = - (p/2) ± √[(p/2)2 – q] 
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Diskussion – Om uttrycket under rotmärket är större än noll får vi två lösningar, om det är 
noll en lösning och om det är mindre än noll ingen lösning. 
 
∆NT/a + b - Inleder med 4 exempel: a) 10x2 -64 = 0, b) 3x2 + 27 = 0, c) 3(x + 5)2 = 39 och d) 
x2 – 2x + 1 = 4. Sedan presenteras lösning av den allmänna andragradsekvationen  
x2 +5x +6 = 0 med hjälp av kvadratkomplettering. Generalisering av metoden och beviset 
med hjälp av bokstäver visas parallellt med lösning av ekvation. 
 

    Lösning med siffror ( ∆NT/a + b)            Bevis med bokstäver (∆NT/a + b) 
x2 + 5x + 6 = 0 
x2 + 5x + (?)2 = (?)2 – 6 
x2 + 5x + (5/2)2 = (5/2)2 – 6 
[x + (5/2)]2 = (5/2)2 – 6 
x + (5/2) = ± √[(5/2)2 – 6] 
x = - (5/2) ± √[(5/2)2 – 6]  
Diskussion - Läroboken ger 3 exempel 
där uttrycket under rotmärket har olika 
värde: positiv, noll och negativ.  

x2 + px + q = 0 
x2 + px + (?)2 = (?)2 – q 
x2 + px + (p/2)2 = (p/2)2 – q 
[x + (p/2)]2 = (p/2)2 – q 
[x + (p/2)] = ± √[(p/2)2 – q] 
x = - (p/2) ± √[(p/2)2 – q] 
Diskussion – Om uttrycket under roten är positiv då har vi 
2 olika rötter, om det är noll har vi två lika rötter och om 
det är negativ då har vi ingen lösning.  

 
Delta A + B och ∆NT/a + b – ger också en formelbeskrivning för lösning av ekvationen  
x2 + px + q = 0 

  x  =     - p/2              ±         √[(p/2)2            -             q] 
                      Hälften av                                           Hälften av                                                    Konstanta 
                      koefficienten  för                                koefficienten                                                termen med 
                      x med ombytt   tecken                        för x i kvadrat                                              ombytt tecken 

 
Delta A + B och ∆NT/a + b- ger i slutet av kapitlet en kort sammanfattning om teckenregler, 
regler för olikheter, distributiva lagen, första och andra kvadreringsreglerna, konjugatregeln, 
formeln för andragradsekvationslösning. Dessutom ges en kort diskussion om typer av rötter. 
 
Andragradsfunktion - Teorin om andragradsfunktionen ingår i svenska läroböckerna i ett 
stort kapitel ”Funktioner”. I detta kapitel behandlas några typer av funktioner: linjära och 
ickelinjära funktioner.  
 
Delta A + B – inleder med att beskriva begreppet funktion och hur man ska använda 
symbolen f(x), definitionsmängd och värdemängd, funktionens nollställen.  
 
y är en funktion av x om det till varje värde x finns precis ett värde på y. Den betecknas med f(x). En funktion 
kan beskrivas på olika sätt genom en graf, en värdetabell, en ekvation. Exempel med funktioner och 
ickefunktioner tillkommer.  
De värden som den oberoende variabeln kan anta bildar funktionens definitionsmängd.  
De värden som funktionen antar bildar funktionens värdemängd. 
 Nollställen till en funktion f är lösningen till ekvationen f(x) = 0.  
 
Läroboken tar upp i exemplet på har man räknar f(3) och f(-2) för funktionen f(x) = 2x2 – x.  
Delta A + B – beskriver andragradsfunktionen av typ y = kx2 + c. Boken inleder med att rita y 
= x2 och y = - x2 och gör en grafanalys som leder till slutsatsen att funktionerna är symetriska 
med y – axeln som symmetriaxel. Sedan analyserar läroboken vad som händer om man 
adderar ett tall c till funktionerna f(x) = x2 och f(x) = - x2. Grafen y = x2 + c har samma form 
som grafen f(x) = x2 men den är förskjuten i höjdled, uppåt om c > 0 och neråt om c < 0. 
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Motsvarande gäller för y = -x2 + c och y = - x2 – c. De fyra graferna visas i exemplet 18, sidan 
262 har jag koncentrerat i figuren 14:  
 

 Figur 14 
 
Analys av funktioner efter koefficienten framför x2  
Det finns en uppgift, 9035*, som ger eleverna olika grafer: y = 2x2, y = 0,5x2, y = -3x2,  
d) y = -0,5x2, e) y = 1,5x2 – 2 och y = 2 – 0,25x2. Eleverna skall analysera vilket inflyttande 
koefficienten framför x2 har för grafens utseende. Inga andra teoretiska slutsatser tillkommer. 
 
Grafiska metoder för lösning av ekvationer och olikheter (med miniräknaren) 
I exemplet 18 visas eleverna ett grafiskt exempel med hjälp av miniräknaren för hitta värdet x 
då f(x) = x2 – 3x + 1  = 0 och x2 – 3x + 1 < 0. I exemplet 19 ges för lösning ekvationen x3 = 3 
– x och x3 > 3 – x.  
 
∆NT/a + b – inleder också med att definiera begreppet funktion. (sidan 314) 
 
”Vi kallar här funktionen för f och låter f(x) beteckna funktionens värde. f(x) utläses ”f av x” eller ”fx”.  
Om p(x) är ett andragradspolynom, t.ex. p(x) = x2 – 3x +1 så kallas y = p(x) en andragradsfunktion.” 
 
Obs: Författaren lägger märke att man skiljer mellan funktionen f och funktionens värde f(x). 
Om man för korthetens skull skriver ”funktionen f(x)” eller ”funktionen y = f(x)” menar man 
att den funktion f som i punkt x har värdet f(x). Sedan inför författaren följande begrepp: 
 
Vi säger att y är en funktion av x om det för varje x svarar exakt ett värde på y. Den värden, den oberoende 
variabeln x kan anta är funktionens definitionsmängd (definitionsområde) och de värde den beroende variabeln 
y då antar är funktionens värdemängd.  Exempel på funktion och ickefunktion ges på sidan 317. 
 
Minimi- och maximipunkt – visas genom 2 praktiska exempel. Inga bevisade formler finns. 
Slutsatser  

1. Grafen är symmetrisk kring en lodrätt linje genom maximi- eller minimipunkten 
2. Om koefficienten för x2 – termen är positiv har funktionen en minimipunkt. 
3. Om koefficienten för x2 – termen är negativ har funktionen en maximipunkt. 

Nollställen – definieras på sidan 352. Nollställen till en funktion y = f(x) är de värden på x 
som är lösning till ekvationen f(x) = 0. Lösningen är punkterna där funktionen f(x) skär x – 
axeln, där y = 0. På sidan 353 görs en praktisk analys över de tre fall som finns, se figur 15. 
 
Funktionen ”absolutbelopp av x” betecknad f(x) = │x│ införs på sidan 360 definierad så här: 
 
│x│ = x om x ≥ 0 
        = - x om x < 0 
 
Ingen graf visas med det finns en uppgift (8168) som kräver att eleverna ska rita grafen. 
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 Figur 15 
 
Olikheter – Sammanfattning (Delta A + B och ∆NT/a + b) 
a < b  ”a är mindre än b” ; a ≤ b  ”a är mindre eller lika med b”, dvs. a < b eller a = b 
a > b  ”a är större än b”; a ≥ b  ”a är större eller lika med b”, dvs. a > b eller a = b 
Regler när man löser olikheter 
1. Man får addera eller subtrahera ett tal i båda leden utan att olikheten ändras 
2. Man får multiplicera ett positivt tal till olikheten utan att olikheten ändras 
3. Om man multiplicera en olikhet med ett negativt tal då ändras olikheten från ”>” till ”<”. 
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