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1. Inledning 
Enligt en undersökningssammanställning av Programme for international Student 

Assessment (PISA) från 2009 är Shanghai det distrikt som visat de bästa resultaten i 

matematik med hela 600 poäng. Sveriges resultat markeras i samma undersökning som 

medelmåttligt med 494 poäng (OECD, 2010a). I jämförelse med undersökningar från år 2003 

och 2006 är det en försämrad insats ifrån Sveriges sida, där poängtalet var 512 respektive 

505 (Skolverket, 2007). De svenska elevernas matematikkunskaper har alltså försvagats 

under dessa år.  

Det är för oss fascinerande att det finns en sådan tydlig skillnad mellan de svenska och de 

kinesiska elevernas matematikkunskaper. Vi har därför intresserat oss för hur dessa 

kunskaper kan ha uppkommit och vilka underlag dessa elever kan ha haft tillgång till för att 

skillnaden mellan dessa länders nivåer blivit så markant. Gemensamt för dessa elever ifrån 

helt skilda kontinenter är det material som flitigt utnyttjas i matematikämnet, nämligen 

läromedlen. I de svenska skolorna styrs majoriteten av undervisningstiden av just 

matematikboken, vilket även är fallet för de kinesiska eleverna (Skolverket, 2008). Att 

studera dessa material har därför väckt vårt intresse med förhoppningen om att finna 

intressanta observationer som kan bidra till att förbättra matematikundervisningen i vårt 

framtida yrkesutövande.  

Vi som står bakom den här studien är inriktade mot matematikundervisning på 

gymnasienivå. Det har av den anledningen varit önskvärt att studera material som berör 

områden inom matematikämnet som många gånger upplevs som svårbegripligt av 

gymnasieelever. Av vår egen erfarenhet är det främst området ekvationer av andra graden 

(även kallad andragradsekvationer) som elever uppfattar som svårast. Därför har vi valt att 

koncentrera den här studien på just detta område.  
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2. Problempresentation  

2.1. Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här undersökningen är att studera och jämföra läromedel som används i Kina 

(Shanghai) och i Sverige vad gäller andragradsekvationer. Med utgångspunkt i syftet har 

följande frågeställningar utformats:  

 Hur ser upplägget av läromedlen ut?  

 Hur presenteras olika metoder i läromedlen för att lösa ekvationer av andra graden? 

 Hur präglas läroböckerna av ländernas matematikkultur? 

2.2. Tidigare forskning  

Det finns ett flertal studier som handlar om det som tas upp i den här studien. Det som 

skiljer dessa studier från denna är vinklingen och det studerade området. Till exempel har 

Sönnerhed (2011) i sin avhandling undersökt det matematiska innehållet och strukturen i ett 

antal svenska läroböcker utifrån ett undervisningsperspektiv. Avhandlingen är till skillnad 

från denna alltså ingen komparativ studie. Johansson (2011) har vidare undersökt 

lärobokens roll och betydelse i matematikämnet med syfte att inspirera lärare till ett kritiskt 

tänkande vid valet av läroböcker. Även Sun (2010) har gjort en studie i samma anda. Denna 

komparativa studie undersöker skillnader mellan kinesiska och amerikanska läroböcker med 

fokus på lösningsexemplen i läroböckerna. Inga av ovanstående beskrivna studier har berört 

det kulturella perspektivet i undersökningen, vilket vi kommer att göra i det här arbetet.  
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3. Bakgrund  

3.1. Styrdokumenten  

För att få en ökad förståelse för läromedlen som studeras i den här studien, behöver vi ta en 

närmare titt på styrdokumenten i Sverige och Kina. Eftersom läromedlen, åtminstone till stor 

del, är framtagna i uppdrag av och i samråd med dessa dokument, anser vi att en beskrivning 

av dokumenten är nödvändig för förståelsen av såväl styrdokumentens som läromedlens mål 

med matematikämnet.  

3.1.1. De kinesiska styrdokumenten 

De styrdokument som valts att presenteras i den här studien är förutom den kinesiska 

kursplanen i matematikämnet för grundskolan, även Full-time Obligatory Education 

Mathematics Curriculum Standards (även kallad Standards). Standards är en samlad 

handlingsplan, översatt ifrån kinesiska till engelska, med ett utvärderande syfte för olika 

länders styrdokument, såväl kursplan som läroplan (Johansson, 1989). 

Standards inriktning sträcker sig igenom hela grundskolan och ger en noggrann beskrivning 

över synen på matematikämnet utifrån Kinas utbildningsnämnd (Ministry of Education of 

People’s Republic of China, 2004). Hit hör en uppfattning om att matematikämnet är ett 

kommunikationsmedel som hjälper människan att samla, organisera och skildra information 

på ett sätt som främjar ett samhälles välstånd. Vidare beskrivs skolmatematiken som att ha 

en utvecklande karaktär, både på ett kunskapsmässigt plan och på ett psykologisk plan, för 

att bidra till en allsidig och kontinuerlig utveckling. Det läggs en stark betoning på att elevers 

tidigare kunskaper och erfarenheter ska utnyttjas vid undervisningen i matematikämnet för 

att resultera i en för eleverna individanpassad utveckling. Även den moderna teknologin, 

såsom datorer och miniräknare, tas upp i dokumentet som viktiga hjälpmedel och 

tillämpningsområden för ämnet.  

För skolåren 7–9 gäller följande mål inom området andragradsekvationer för Shanghai: 

 Kunna förstå begreppet andragradsekvation 

 Kunna lösa andragradsekvationer med hjälp av kvadratrotsmetoden, faktorisering, 
kvadratkomplettering, samt med den generella lösningsmetoden för andragradsekvationer 

(  
   √      

  
)    
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 Känna till relationen mellan en diskriminant
1
 och en ekvations rötter samt kunna utföra en 

diskriminantanalys och för att finna antalet rötter samt deras karaktär hos en andragradsekvation  

 Kunna använda pq-formeln för att faktorisera polynom av typisk karaktär (det vill säga ax
2
 + bx + c) 

 Kunna lösa enkla praktiska problem med hjälp av andragradsekvationer [det vill säga tillämpning] 
(Shanghai education commission, 2008). 

Den kinesiska kursplanen lägger en stark betoning på elevers färdigheter att lösa 

andragradsekvationer med hjälp av olika metoder. Eleverna uppmanas att bearbeta 

ekvationer genom att lösa andragradsekvationer med hjälp av faktorisering. Relationen 

mellan en ekvation och en funktion tas däremot inte upp i dokumentet. Unikt för den 

kinesiska kursplanen i jämförelse med den svenska (se 3.1.2) är dels betoningen av 

faktorisering samt begreppet diskriminant och utförandet av diskriminantanalys. Dessa är 

moment som inte förekommer i den svenska skolan då man arbetar med 

andragradsekvationer, i synnerhet inte diskriminantanalys.   

3.1.2. De svenska styrdokumenten 

De styrdokument som är av betydelse för matematikämnet i den svenska gymnasieskolan är 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) samt kursplanen för matematikämnet. Från 

och med hösten 2011 har många nya styrdokument blivit aktuella inom det svenska 

skolväsendet vilket bidragit till att även läroböckerna i de olika ämnena inom kort kommer 

att bytas ut, eller redan bytts ut i vissa fall. I den här studien kommer vi att använda oss av 

en äldre lärobok som utformats utifrån de äldre styrdokumenten. Av den anledningen 

kommer även äldre styrdokument att användas som referenser till studien.  

Enligt Lpf 94 ansvarar skolan för att varje elev ”kan formulera, analysera och lösa 

matematiska problem av betydelse för yrkes- och vardagsliv” (Skolverket, 2003, s. 10). 

Eftersom det i Sverige även ingår i uppdraget att ta hänsyn till elevers olika förutsättningar, 

ska undervisningen även vara varierande. Dessutom skall en balans mellan teoretiska och 

praktiska moment eftersträvas. I likhet med de kinesiska styrdokumenten ska skolan spegla 

den komplexa världen och förbereda eleverna till att kritiskt granska, ta ställning till och 

värdera det stora informationsflöde som existerar. Dokumentet betonar vidare den 

personliga utvecklingen hos eleverna och påpekar att en positiv inställning är en nödvändig 

faktor för detta mål (Skolverket, 2003).  

                                                      
1
 En diskriminant talar om antalet rötter hos en andragradsekvation (en eller två). Vidare talar diskriminanten 

om rötternas karaktär, det vill säga om det handlar om reella eller komplexa rötter (Nationalencyklopedin, 
1991, sökors: Diskriminant).   
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Den svenska kursplanen för matematik B talar om att eleven efter avslutat kurs bland annat 

skall:  

 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 (Skolverket, 2000).  

Texten ovan ger inga direkta uppmaningar om vilka delar som ska ingå i området 

andragradsekvationer, som fallet är med den kinesiska kursplanen. Det som står är att 

eleven ska kunna hantera uttryck av andra graden genom att förstå (tolka) och bearbeta 

(förenkla och omforma) dessa. På motsvarande sätt ska även funktioner kunna tolkas och 

användas. Däremot saknas även här en tydlig uppmaning om att eleven ska hitta en relation 

mellan ekvationer och funktioner av andra graden. Det förklaras heller inte vilka metoder 

som ska användas till att lösa andragradsekvationer, som det gör i den kinesiska kursplanen 

(se 3.1.1). 

3.2. Matematikkulturen i Kina2 

Matematikkulturen i Kina har en stark koppling till den traditionella kinesiska kulturen, den 

så kallade konfucianistiska kulturen3. För att på bästa sätt kunna förstå detta finns det ett 

flertal (för det kinesiska folket) välbekanta ordspråk och äldre texter att tillgå.  

Ett välbekant ordspråk inom den kinesiska traditionen säger att ”Endast de som kan tolerera 

det bittraste bland bittra skall komma ut som en man över män” (吃得苦中苦，方为人上 

人, OECD, 2010b, s. 85, egen översättning). Ordspråket indikerar betydelsen av tolerans och 

hårt arbete, vilket värderas högt i det kinesiska samhället. Arbete anses vidare vara viktigare 

än den medfödda förmågan: ”Flit kompenserar dumhet (愚公移山, Persson, 2010, s. 77)”. 

Hårt arbete är inte en unik uppfattning inom den kinesiska traditionen utan är snarare ett 

generellt drag inom konfucianismens anda.  

                                                      
2
 Framöver syftar vi på just matematikkulturen i den här studien då begreppet kultur används.  

3
 Konfucianismen är en av tre religioner som funnits i Kina sedan 2500 år. Filosofin inom religionen förespråkar 

en balans som ska nås inom samhället som ska skapa harmoni. Vidare finns även en hierarkisk grundtanke 
inom konfucianismen: ”så som sonen skall förhålla sig till sin far, så skall ministrarna förhålla sig till sin furste” 
(Lodén, 1993). Denna tanke strider starkt emot den kommunistiska samhällsstrukturen i nuvarande Kina 
(Persson, 2010; Lodén, 1993).  
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Ma är professor vid universitetet i Hongkong och har under en längre tid studerat och gjort 

jämförelser mellan Kinas, Hongkongs och Taiwans styrdokument. Enligt honom är även Kinas 

kursplan starkt präglat av konfucianismen. Samtidigt har det med tiden skett ett flertal 

förändringar på senare tid, vilket resulterat i att det numera ligger ett starkt fokus på 

processen och utvecklingen av de sociala färdigheter som sker, snarare än resultaten i olika 

prov- och statistiksammanhang (1998). Sun förklarar att styrdokumentens beskrivning 

övergått ifrån en syn om att undervisningen helt domineras av läraren, till att hänsyn tagits 

till elevers lärande (2010). Trots denna förändring lever den tidigare provkulturen kvar hos 

både elever och lärare, som strävar efter att uppvisa sina kunskaper i form av goda 

provresultat (Ma, 1998). Det finns alltså en tydlig kontrast mellan de styrande dokumenten 

som råder över skolan och den resultatbundna undervisning som lever kvar hos de som 

befinner sig i skolan, såväl förmedlare som mottagare.  

Den kinesiska traditionen har sedan länge värderat utbildning väldigt högt. Redan under 600-

talet etablerades en form av ”examinationssystem” där arbeten inom staten samt andra 

välbetalda jobb, krävde goda resultat på ett nationellt utformat prov. Utifrån provresultatet 

kom individens framtida yrke att graderas – alltifrån statusarbeten kopplat till landets styre, 

till arbeten med lägre status inom kommunen. På den tiden testades de studerandes 

kunskaper med hjälp av en uppsats som skulle skrivas under provtillfället (OECD, 2010b). 

Persson (2010) beskriver den kinesiska traditionen som hårt disciplinerad. I sin text skriver 

han: ”Till detta sociala system hörde också ett begrepp som duglighet: endast de allra bästa i 

samhället fick de tjänster som staten tillhandahöll (s. 76)”.   

Idag ser dessa prov något annorlunda ut. Numera ges proven ut inom samtliga ämnen och 

resultatet är i vissa fall avgörande för elevernas vidare studier. Under årskurs 6 står 

kommunen som utgivare av proven och resultaten har mindre betydelse. I årskurs 9 är det 

återigen kommunen som ansvarar för provens utformning. Provet fungerar som ett 

intagningsprov för gymnasiet. Det sista provet som skrivs mot slutet av elevens gymnasietid 

är det mest betydande. Provet är nationellt utformat och avgör elevens intagning till 

kommande universitetsstudier. Eleverna får endast en chans till att visa goda resultat. Vid 

dåliga resultat får eleven läsa om det sista året för att få en ny chans. Provresultatet är även 

fullständigt betygsgrundande – allt annat som redovisas under året har ingen påverkan på 

elevens betyg (http://www.edu.cn/).   

http://www.edu.cn/
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Enligt en sammanställning, baserad på kinesiska elevers skolgång gjord av PISA 

(OECD,2010b), omnämns intensiteten i elevers engagemang som en viktig faktor i de goda 

resultaten. En uppskattad siffra på 80 % visar att både elever och föräldrar är involverade i 

att utöka undervisningen genom privat- och extraundervisning utöver skoltid. Detta 

betraktas enligt den kinesiska kulturen som inget annat än ett ansvarstagande över 

studierna och ses många gånger som en självklarhet.  

3.3. Matematikkulturen i Sverige 

Det svenska klassrummet representeras många gånger av flertalet kulturer (Norén, 2010). 

Att söka efter den svenska kulturen kan av den anledningen ibland vara både svårt och 

missvisande. Vad vi menar med matematikkulturen i Sverige är den kultur som företräds av 

samtliga kulturer i vårt mångkulturella Sverige. I följande stycke följer alltså den tradition och 

syn som finns bland individer som deltar i det svenska skolväsendet.  

Enligt Nationellt centrum för matematikutbildning (Aasa, 1995) beskriver lärare bland annat 

ökad förståelse och logiskt tänkande som de viktigaste fördelarna med matematikämnet, 

medan elever inte delar denna uppfattning. Elever och lärares skilda uppfattningar om 

ämnets betydelse kan vidare bidra till en oenig måluppsättning, där lärare strävar efter att 

öka elevers förståelse för ämnet, medan eleverna är mer inriktade på att lära sig formler 

utantill.  

Redan under 1800-talets mitt beskrevs matematikämnet som ett viktigt skolämne. Ämnet 

betraktades som värdefullt både i teoretiska och praktiska avseenden. Viktigt att poängtera 

är att ämnets utformning speglade den form av skola som eleven tillhörde, där folkskolan 

representerade de lägre skolåren och där matematikämnet främst användes som 

disciplineringsinstrument. Läroverken representerade den senare skolgången och studier i 

matematik fick där ett mer framåtsträvande syfte (Lundin, 2008).  

Under 1900-talet befästes matematikämnet som ett kärnämne vilket ökade dess status 

ytterligare. Ämnet har sedan dess värderats högt i den svenska skolan (Lundin, 2008). Trots 

detta betraktas matematikämnet som ett svårt ämne bland elever i den svenska skolan. 

Många beskriver ämnet som tråkigt och meningslöst då de menar att den så kallade nyttiga 

kunskapen inte är synlig. Det riktas vidare en stark kritik gentemot matematiken i skolan och 

hela det svenska skolsystemet. Lundin menar att matematikämnet snarare är 
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intressedödande än intresseväckande, i strid mot det som styrdokumenten avser. Inte heller, 

menar han, är skolmatematiken användbar i individens vardagsliv såsom kursplanen syftar. 

Istället förklarar han att det betygssystem som den svenska skolan använder, bidrar till en 

hierarkisk indelning av elever med goda och mindre goda matematikkunskaper – något som 

för den senare gruppen kan resultera i så kallad matematikångest4 ända in i vuxenlivet.  

3.4. Lärobokens roll i matematikämnet 

Säljö (2000) beskriver lärobokens debut i skolan som revolutionerande. Sedan 1800-talet, då 

läroboken mer eller mindre introducerades i skolorna i Sverige, har svårigheter som läs- och 

skrivsvårigheter samt förståelseproblem blivit mer påtagliga. Under 1800-talet var även 

informationsflödet mycket begränsat. Texten och lärarens ord var till stora delar den 

information som eleverna hade tillgång till när den nya kunskapen skulle etableras. Av den 

anledningen spelade läroboken en avgörande roll för elevernas inlärning av den tidigare 

okända kunskapen. 

Johansson sammanfattar i sin studie ett flertal omfattande undersökningar som behandlar 

just lärobokens roll i matematikämnet. Utifrån sammanfattningen kan det konstateras att 

lärobokens oftast styrande roll i matematikämnet har ett flertal negativa följder:  

 I en lärobokstyrd undervisning hamnar bokens uppmaningar i fokus framför lärarens 

roll i klassrummet och styrdokumentens bestämmelser.  

 Lärobokens författare förespråkar ibland en kunskapssyn som inte överensstämmer 

med vare sig lärares eller elevers. Författarens intentioner kan alltså misstolkas eller 

till och med helt gå förlorad av den som använder materialet.  

 Elever som arbetar på egen hand väljer många gånger att hoppa över nödvändiga 

förklaringar och går direkt till att memorera och utnyttja den metod som förespråkas, 

vilket bidrar till att eleven går miste om en viktig del av förståelsen för matematiken. 

 En lärare som väljer att följa en lärobok slaviskt har oftast svårt att upptäcka 

missuppfattningar som eleverna många gånger sitter inne med. Detta kan ha stora 

konsekvenser för de elever som under en längre tid utvecklat en metod/ föreställning 

som är felaktig.  

                                                      
4
 Begreppet matematikångest kan förklaras med att vissa individer känner ångest inför situationer, oberoende 

av situationens karaktär, där matematiken ska komma att användas. Vidare kan denna känsla även överföras 
till andra personer, som till exempel från en förälder till sitt barn (Lundin, 2008).  
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 Läroböcker innehåller många gånger abstrakta ”minnesregler” som bör föregås av 

noggranna förklaringar av momentet/regeln. Ett exempel på detta är att 

konjugatregeln och kvadreringsreglerna presenteras i boken utan förklaring, med 

syftet att friska upp elevens tidigare kännedom om reglerna. En elev som av någon 

anledning inte stött på dessa regler tidigare, alternativt inte förstått dem, behöver 

numera endast lära sig att utnyttja de presenterade reglerna (Johansson, 2011).   

3.5. Algebrans historia och utvecklingen av andragradsekvationer 

För att få en bättre förståelse för matematikens utveckling följer nedan en beskrivning av 

den historiska utvecklingen av algebra och andragradsekvationer. Matematikämnet har 

under historien haft sin utveckling på flera håll i världen, främst i de länder som benämns 

som de antika stormakterna. Beskrivningen nedan har utifrån relevans till studiens innehåll 

begränsats till de epoker som haft det största inflytandet över utvecklingen av 

arbetsområdet algebra och andragradsekvationer.  

Babylonisk matematik: Allt sedan den mesopotamiska tiden5 har spår av avancerade 

matematiska räkneoperationer kunnat skönjas i denna del av Asien(Kleiner, 2007). Redan 

under 1700-talet f.Kr. har babylonierna brukat linjära ekvationer och andragradsekvationer, 

med metoder som många gånger liknar de vi använder idag. Bland annat användes 

kvadratkomplettering som metod för att lösa ekvationer av andra graden. Det som 

framförallt skiljde denna historiska matematik från vår tids matematik är att allt, det vill säga 

både problemet och lösningen av problemet, uttrycktes i ord. Ett problem kunde till exempel 

uttryckas som:  

I have added the area and two-thirds of the side of my square and it is 0,35 [0,35/60 in sexagesimal 
notation]. What is the side of my square? […] you take 1, the coefficient. Two-thirds of 1 is 0;40. Half of 
this, 0;20, you multiply by 0;20 and it [the result] is 0;6,40 you add to 0;35 and [the result] 0;41,40 has 
0;50 as its square root. The 0;20 witch you have multiplied by itself you subtract from 0;50 and 0;30 is 
[the side of] the square (Kleiner, 2007, s. 1)  

Uppgiften ovan är, som i samtliga funna uppgifter, av geometrisk karaktär. Babylonierna 

använde sig oftast av just uppgifter som uttrycktes med hjälp av geometri, trots att det inte 

handlade om geometriska uppgifter i sig. Generellt för merparten av funna uppgifter var 

                                                      
5
 Mesopotamien är det rike som sträckte sig mellan floderna Eufrat och Tigris (motsvarande dagens Irak) för 

5000 år sedan. Vidare täcktes området av ett flertal folkslag såsom babylonier, assyrier och sumerer som 
bosatte sig i olika delar av området. Babylonierna hade sin stormaktstid i området under 1700-talet f.Kr. 
(Pedersén, 1992). Viktigt att poängtera är att Mesopotamien/Babylonien inte är samma epok som den arabiska 
stormaktstiden som omnämns senare i det här kapitlet.  
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även att de saknade ett praktiskt värde utan användes snarare för ett studerandesyfte. 

Andra drag som gällde för matematiken i Mesopotamien var att det inte fanns generella 

metoder som man använde vid beräkningar, utan varje problem behandlades specifikt. Det 

fanns heller ingen uttalad motivering eller bevisföring till varför beräkningarna utfördes på 

det sätt de gjorde, instruktionen blev istället följaktligen ”gör först såhär, sedan såhär…”. 

Trots bristen av påtagliga bevisföringar vid de olika operationerna, har upprepandet av 

likartade uppgifter uppfattats som att det funnits en överenskommen motivering till 

beräkningarna (Kleiner, 2007). 

Grekisk matematik: Under antikens Grekland, en tidsepok som sträcker sig ifrån 2000-talet 

f.Kr. fram till den romerska erövringen år 168 f.Kr., nedtecknades matematiken på ett 

strukturerat sätt (Johansson, 2004). Verk som Elementa, en sammansättning av totalt 13 

böcker, innehöll mycket av den matematik som dittills varit känd. Arbetet skrevs ner någon 

gång under 300-talet f.Kr. av, vad man idag tror, matematikern Euklides. Man vet egentligen 

inte mycket om Euklides, mer än att han vid två tillfällen, flera hundra år efter sin livstid, 

nämnts vid namn och förknippats med både Elementa samt en matematisk skola i 

Alexandria6. Mycket av det som står i Elementa var känt redan under den mesopotamiska 

tiden och var alltså inget Euklides själv hade utforskat. Den noggranna beskrivningen har 

trots det gjort att tidigare nedtecknade verk ansetts ofullständiga vilket bidragit till att 

mycket material innan Elementas tillkomst gått förlorad. Elementa fortsatte att 

rekonstrueras och kopieras ända in på 1000-talet e.Kr.  

En stor skillnad mellan matematiken i Babylonien och den i det antika Grekland var att 

grekernas betoning på bevisföring var mycket stark. En annan avvikelse var att man inte 

längre använde numeriska värden vid uträkningar utan utgick ifrån generella figurer som 

betecknades med t.ex. AB och AC. Till exempel generaliserades den redan kända metoden 

att kvadratkomplettera, genom att göra generella beskrivningar av problemet. Det grekiska 

folket utvecklade även vissa regler som i dagens matematik används flitigt. Däribland 

definierades den kommutativa, associativa och distributiva lagen som finns nedtecknade i 

                                                      
6
 Alexandria grundades av den grekiske krigaren Alexander den store år 332 f.Kr. och var alltså från början 

ingen Egyptisk stad. Det var inte förrän år 642 e.Kr. som staden utropades som egyptisk, efter att ha tillhört 
både grekerna, romarna, perserna och turkarna (Wikander, 1989).  
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Elementas femte bok. Utifrån den distributiva lagen har även kvadreringsreglerna definierats 

(Johansson, 2004).  

Förutom Euklides anses Diophantos varit av betydelse för matematikens utveckling. 

Diophantos levde i Alexandria under 200-talet e.Kr. hans mest kända verk, Arithmetica, 

består av 13 böcker och innehåller ett flertal obestämda ekvationer, det vill säga ekvationer 

med flera obekanta samt med oändligt många lösningar. Trots detta redovisade Diophantos 

endast en lösning till problemen i sitt verk. Diophantos mest revolutionerande bidrag till 

matematiken var införandet av symboler i ämnet. Vi känner idag inte till de ursprungliga 

symboler som Diophantos använde, men de tros ha bestått av bokstäver som inte tillhört det 

grekiska alfabetet (Johansson, 2004).  

Kinesisk matematik: Algebran i Kina utvecklades främst under 200-talet f.Kr. (Johansson, 

2004). Kineserna införde de negativa talen i talsystemet och använde dem vidare för att 

utföra beräkningar med hjälp av ekvationer av första och andra graden, dock endast som 

negativa koefficienter i ekvationerna och inte som negativa rötter. Numera kommer 

lösningar av andragradsekvationer även att innehålla två rötter i jämförelse med de tidigare 

en-rots-lösningarna. Det kinesiska folket utvecklade även metoden att använda matriser vid 

beräkningar av linjära ekvationer med flera obekanta. 

Arabisk matematik: Katz (2007) hävdar att algebra utgick ifrån geometrisk algebra till 

algoritmiska lösningar, det vill säga ekvationslösningar, i samband med al-Khwarizmis 

berömda bok Algebra som kom ut under 800-talet e.Kr. Boken fick en enorm 

genomslagskraft i den arabiska matematiken.  Khwarizmi beskriver i sin bok de 

grundläggande termerna tal, rot och kvadrat (Johansson, 2004). De tal som Khwarizmi 

presenterar är positiva heltal eller bråk. Rot är den obekanta i ekvationen, den som vi idag 

benämner som x. Kvadrat är densamma som x². Al-Khwarizmi klassificerar ekvationer i sex 

olika typer, där tre av dem är generella andragradsekvationer. Till dessa tre har algoritmiska 

lösningar formulerats. Men al-Khwarizmi erkänner bara den positiva roten. Negativa tal eller 

noll räknas inte som lösningar7 (Johannson, 2004). Hans tre generella typer av 

andragradsekvationer i modernt algebraiskt språk ser ut som här: 

                                                      
7
 Orsaken till att negativa tal och talet noll inte betraktades som lösningar har inte framkommit, men troligtvis 

har dessa eliminerats som lösningar av praktiska skäl.  
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1. Rötter och kvadrater är lika med tal, ax² + bx = c. I modernt algebraiskt språk:   

√( 
 

 
 )

 

     
 

 
 om a = 1. Hans exempel: En kvadrat och tio rötter är lika med 

trettionio, x² + 10x = 39. Då är roten 3 (roten -13 erkänns inte). 

2. Kvadrater och tal är lika med rötter, ax² + c = bx. Hans exempel: En kvadrat och 

tjugoett i tal är lika med tio rötter, x² + 21 = 10x. Här redovisar Khwarizmi två möjliga 

lösningar: 3 och 7. I modernt språk:   
 

 
  √( 

 

 
 )

 

     om a = 1. Khwarizmi 

tillägger dessutom att om ( 
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< c så saknar ekvationen lösning, och om ( 
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= c så 

finns bara en lösning, x = 
 

 
 . 

3. Rötter och tal är lika med kvadrater, bx + c = ax².     √( 
 

 
 )

 

     
 

 
  om a = 1. 

Khwarizmi formulerar sina beräkningar i ord och förklarar algoritmen av andragradsekvation 

helt verbalt, på samma sätt som i matematiken under babyloniernas tid. Det finns alltså inga 

symboler. Även talen skrevs ut i form av text istället för siffror (Katz, 2007).  

Även Khwarizmi utnyttjade geometriska figurer till att förklara sina uträkningar. Nedan finns 

beskrivningen av en figur som påminner om de figurer al-Khwarizmis använde (Sönnerhed, 

2011). En rektangel vars area beskrivs som x(x+10) och bestämts till 39, ger uttrycket x(x+10) 

= 39. Detta kan visas med hjälp av en kvadrat som bildas i tre steg: 

Steg 1: Rita en rektangel som har en sida x och en andra sida x + 10 som figuren nedan visar. 

 

                 

 

                                                            Area: 39 kvadradsenheter 

 
Figur 1. (Sönnerhed, 2011, s. 27)   

 

x 

10 x 
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Steg 2: Dela den blå rektangeln till två lika stora rektanglar och lägg en av dem under 

kvadraten som figuren visar. 

        

 

 

 

 Figur 2. (Sönnehed, 2011, s. 27) 

Steg 3: En ny kvadrat kan bildas om vi lägger till den lilla kvadraten som finns i nedersta 

högra hörnet.  

 

 

 

 

 

Den ursprungliga arean skiljer sig nu med 25 kvadratenheter ifrån den nya figuren. Detta ger 

oss då (x + 5 )² = 39 + 25 = 64. Kvadraten är kompletterad och vi kan räkna ut sidan när arean 

är känt. Sidan är 3. Metoden al-Khwarizmi använde var med andra ord det vi idag kallar för 

kvadratkomplettering. 

I al-Khwarizmis matematik har algebran övergått ifrån att ha en ursprunglig geometrisk till 

en algoritmisk karaktär. Hans efterträdare i den arabiska världen gör ungefär samma sak. De 

satte upp andragradsekvationer och löste dem sedan genom en algoritm där en eller två 

lösningar gavs. Ännu var det endast positiva tal som ansågs korrekta medan negativa tal inte 

fanns med i vare sig problemen eller i lösningarna (Katz, 2007). 

 

 

 

5 

5 

 

x 

x 

x 5 

Arean av den lilla kvadraten är        kvadratenheter.  

x 5 

Figur 3. (Sönnerhed, 2011, s. 27) 
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Matematiken under 1500- och 1600-talet: Som vi nämnt ovan uttryckte al-Khwarizmi sina 

problem och uträkningar i ord, där termer som rot, kvadrat och tal användes. En stor 

förändring av det algebraiska språket kom till stånd först genom François Viéte (Johansson, 

2004). I sin bok introduktion till den analytiska konsten som gavs ut år 1591, använder han 

bokstäver som symboler. ”Om B+D gånger A – A quad., är lika med B gånger D: A kan 

uttryckas med vilket som helst av de två värdena B eller D” (beskrivning av Viétes sats i 

Johansson, 2004, s. 369). 

Även Viétes skrivsätt är något annorlunda i jämförelse med vårt uttryckssätt. Där vi skulle ha 

använt parenteser, använder Viéte ett streck precis ovanför termerna. I modernt språk kan 

satsen uttryckas som följande:  

                                                

Cajori (1928) tyder det som att Viéte var den första som använde tecken som  (plus) – 

(minus) och = (lika med), systematiskt kombinerat med bokstavssymboler i algebrans 

historia. Andra matematiker hade innan Viéte använt dessa symboler, men Viéte utökade 

det matematiska symbolhanteringen till en väsentlig del av algebran. Denna är mycket lik 

vårt moderna skrivsätt (Oliver, 2007). Baserat på Viétes idé har andra matematiker 

formulerat den generella formeln för lösningar av andragradsekvationer:   
   √      

  
 

(Liu, 2006). 

3.6. Metoder för att lösa andragradsekvationer 

Inom området andragradsekvationer finns ett flertal metoder som kan användas för att lösa 

ekvationer. Många av dessa är redan bekanta i den svenska skolan och behöver därför inte 

förklaras ytterligare8. Däremot finns det andra metoder som förekommer i andra delar av 

världen, men som inte används i Sverige. Av den anledningen har en sådan metod lyfts fram 

som är relevant för det här arbetet.  

En vanligt förekommande metod i den kinesiska skolan är vad Kemp kallar för cross 

multiplication method (2010), på svenska korsmultiplikation. Metoden, som inte är bekant i 

den svenska skolan, har utvecklats ifrån faktoriseringen till en mer strukturerad form och är 

                                                      
8
 Till dessa hör kvadratrotsmetoden, faktorisering (nollproduktsmetoden), kvadratkomplettering samt den 

generella formeln eller pq-formeln. 
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väldigt populär bland studenter i Kina och Hongkong (Sönnerhed, 2011). Vi använder ett 

exempel för att illustrera metoden:  

Utgå ifrån ekvationen             . Vi börjar med att faktorisera vår   -term.      

kan skrivas som      ,       och      . Dessa skrivs ner vertikalt: 

   

     

    

    

    

    

I nästa steg tittar vi på konstanttermen i ekvationen, -7, och försöker faktorisera den. Vi får 

då         ,                 och        . Dessa skrivs vertikalt bredvid de faktorer vi 

fått innan. 

              

               

 

            1 

    1         

 

            1 

    1         

Därefter börjar man multiplicera korsvis.  

           1 

     1    7    

                               

                                       

            1 

    1         
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       7    1 

    1         

   –                           

 
Slutligen jämför vi med  -termen,    . Den ekvation som ger samma koefficient till  -term, 

är den rätta(inringade). Den faktoriserade ekvationen fås genom att skriva ner de funna 

sifferparen horisontellt. 

           1 

               

                               

                      

Ekvationen går inte ihop i detta fall. 

 

            1 

              

                               

                     

Ekvationen går inte ihop i detta fall heller. 

 

              

               

   –                           

                       

 

Faktoriseringen blir alltså               –        . Utifrån detta fås lösningen till 

andragradsekvationen:    
  

 
     

 

 
 

Övriga lösningsmetoder behöver, som vi tidigare nämnde, inte en närmare beskrivning då 

dessa är välbekanta även i den svenska traditionen. Härmed avslutar vi därför 

presentationen av lösningsmetoderna och övergår istället till en beskrivning av den teorin 

som använts i den här studien.  
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3.7.1. APOS-teorin 

APOS-teorin är utformad av Ed Dubinsky och har sin utgångspunkt i Jean Piagets 

reflekterande tankeverksamhet (reflective abstraction på engelska) som beskriver barns 

förmåga till logiskt tänkande. En utveckling av Piagets teori har bidragit till APOS uppkomst 

som specificerat teorin och knutit an den till en beskrivning av matematikinlärning. Teorin 

har byggts upp utifrån ett flertal empiriska observationer på elevers arbete med 

matematiska koncept. Följande citat från Piaget (tillhandahålls av Dubinsky, 1991, s. 101) 

kan användas för att illustrera den grundläggande principen i APOS-teorin:  

The whole of mathematics may therefore be thought of in terms of the construction of structures, […] 
mathematical entities move from one level to another; an operation on such “entities” becomes in turn 
an object of the theory, and this process is repeated until we reach the structures that are alternatively 
structuring or being structured by “stronger” structures.  

För att förklara reflekterande tankeverksamhet hos barn i matematisk kan följande exempel 

presenteras. Dubinsky (1991) har använt sig av den kommutativa lagen (a + b = b + a) för att 

illustrera detta. Medan barn upptäcker att antalet tal (a och b) i en samling är oberoende av i 

vilken ordning talen befinner sig i, sorterar barnet dem, räknar dem, skriver om och räknar 

dem igen. Alla dessa handlingar som barnet utför representeras internt på något sätt av att 

barnet kan reflektera över talen, jämföra operationerna, och inse att de alla ger samma 

resultat. 

 Enligt APOS-teorin utformas elevers lärande inom matematikämnet i fyra olika steg. I första 

steget behöver elever handla matematiskt och öva för att förstå en operation (action). I 

nästa steg då eleven förstått operationen är kunskapen bearbetad och kan utvecklas till att 

kombineras med andra redan bemästrade kunskaper (process).  När eleven blir medveten 

om den bemästrade kunskapen och kan se den som en helhet, uppbyggs ett generaliserat 

tänkande hos eleven (object). Dessa tre, handling, bemästring och generalisering, samlas 

sedan i ett sammanhängande schema (schema). Dessa scheman anknyts vidare till olika 

delar inom matematiken. Tillsammans bildar dessa en ram i individens sinne, som kan föras 

samman i vissa koncept inom matematiken (Dubinsky och McDonald, 2002).    

APOS-teorin menar att när en elev försöker förstå och använda matematiska koncept 

utnyttjas just detta mönster (Dubinsky och McDonald, 2002). APOS-teorin som används som 

modell inom matematikdidaktik har två grundläggande effekter. I ena fallet är teorin en 
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beskrivande modell, där den används för att tolka hur alla koncept inom matematiken kan 

analyseras och läsas. I det andra fallet fungerar teorin som en normativ modell för 

pedagoger för att förstå hur matematiska koncept kan läras och vidare kunna hjälpa elever i 

deras läroprocess genom uttolkning av läroböcker och som förberedelse för en strukturerad 

lektionsplanering (Jablonka och Bergsten, 2010). Vi har valt att använda oss av APOS-teorin 

då den beskriver processen av matematikinlärning i olika steg. Teorin används i studien som 

en modell för såväl elevers förståelse som lärobokens upplägg.  

3.7.2. Pedagogical content knowledge  

Shulman (1986) beskriver pedagogical content knowledge (PCK) som ett sätt för pedagoger 

att formulera matematikämnet på ett sätt som gör det begripligt för eleverna. Detta innebär 

att pedagogen behöver ta hänsyn till både eleven förkunskaper och uppfattningar om och 

upplevelser av matematikämnet. Shulman förklarar även att lärarens undervisning har en 

stark koppling till elevens inlärning och att en lärare därför inte kan bortse ifrån elevens 

förkunskaper i ämnet. Sönnerhed (2011) har vidare förklarat att det senast inlärda konceptet 

är beroende av elevens förkunskaper, samtidigt som den nya kunskapen kan bidra till att 

förståelsen av det föregående förstärks. Elevens totala kunskapsschema kan därför ses som 

en sluten krets. Teorins huvudsyfte i det här arbetet kommer därför att ses på motsvarande 

sätt – att se hur lärobokens upplägg och beskrivning kan bidra till att fullborda schemat och 

därmed även elevens förståelse av det behandlade området.  

Vi har inte tänkt använda PCK som vår huvudteori i det här arbetet. Teorin är däremot tänkt 

att fungera som ett komplement till APOS-teorin, som vi i första hand knyter an till i den här 

studien. Anledningen till det är att vår studie är på sätt och vis beroende av sambandet 

mellan elevers lärande och förkunskaper och vi anser därmed att detta fenomen finns bättre 

beskrivet i PCK än det gör i APOS, då PCK utgår ifrån ett undervisningsperspektiv.   
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4. Metod 
Med utgångspunkt i vår valda huvudteori, APOS-teorin, har vi valt att studera och jämföra 

upplägget och presentationen av olika metoder för att lösa andragradsekvationer i kinesiska 

och svenska matematikböcker. 

4.1. Komparativ studie i form av en textanalys 

Arbetet är en komparativ studie mellan läromedel i två länder, Kina och Sverige, i form av en 

textanalys. Mckee (2003) ger en beskrivning av textanalysen som sådan:  

When we perform textual analysis on a text, we make an educated guess at some of the most likely 
interpretations that might be made of that text […] by seeing the variety of ways in which it is possible 
to interpret reality, we also understand our own cultures better because we can start to see the 
limitations and advantages of our own sense-making practices (s. 1). 

Mckee beskriver vidare olika kulturers sätt att se på tillvaron utifrån de egna glasögonen. 

Han menar att individer från olika kulturer kan ha skilda uppfattningar om en och samma 

värld eller till och med samma fenomen. Detta beror på en djupt föreliggande kulturell 

uppfattning hos individer, kopplade till språk, tradition och resonerande i olika avseenden. 

Det finns därför inget rätt eller fel när det gäller tolkningar av fenomen (i det här fallet 

tolkning av texter) utan den kulturella bakgrunden bidrar till ett generellt oliktänkande 

(2003).  

Denk (2002) skildrar i sin text olika former av komparativa studier. Generellt sett finns det 

tre varianter. Fallstudier avser jämförelser i form av flera olika faktorer i ett land. Fokuserade 

studier, som den här studien, beskrivs som ett antal områden som studeras och jämförs i ett 

fåtal länder, där det vanligtvis ingår mellan två och fem länder). Med statistiska studier 

menas ett stort antal länder som studeras inom ett, alternativt ett fåtal, områden. Vidare 

beskriver Denk två varianter av fokuserade studier. I den ena varianten, most similar systems 

design, jämförs vanligtvis två relativt lika länder. Studien utgår då ifrån att hitta skillnader i 

ett visst område mellan dessa länder.  Most different systems design utgör motsatsen till 

föregående form, nämligen att två länder som i många avseenden är väldigt olika jämförs 

med varandra för att förklara en identifierad likhet mellan dessa länder. De länder som 

studeras i den här studien är väldigt olika i frågan om ländernas struktur, kultur, historia, 

tradition och undervisningsform. Samtidigt finns likheten att båda länderna använder sig av 

det som studeras i den här undersökningen, nämligen andragradsekvationer i 
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undervisningen. Arbetet representerar därför en most different systems design av en 

fokuserad studie.  

4.2. Urval och genomförande  

För att hitta lämpligt undersökningsmaterial och lämplig problemformulering till arbetet 

valde vi att genomföra en pilotstudie innan undersökningen preciserades (Rienecker och 

Stray Jørgensen, 2008). Vi granskade då olika områden som presenteras i matematiken i de 

svenska och de kinesiska läroböckerna. Vårt syfte med pilotstudien var att hitta ett område 

som finns representerat i både den svenska och den kinesiska läroboken på ett någorlunda 

likartat sätt för att en givande jämförelse ska vara möjlig. Området andragradsekvationer 

hittades i gymnasiets B-kurs och i den kinesiska läroboken för år 8.  

Som primär källa kommer en lärobok ifrån respektive land att användas: Exponent B Röd 

(Gennow m.fl., 2004) för den svenska skolan och Matematik år 8 (Liu, 2006) för den 

kinesiska skolan i Shanghai. Exponent B är den lärobok som vi är mest bekanta med och den 

har därför valts att undersökas i den här studien. Läroboken finns att tillgå på fyra olika 

nivåer: 

Blå vänder sig främst till elever med särskilda behov av stöd i matematikämnet. Grön ger 

elever möjlighet att uppnå betyget godkänt. Gul är avsett för elever som strävar efter att få 

ett betyg upp till mycket väl godkänt och som inte tänkt läsa vidare efter kursen matematik 

B. Röd bok avser elever som vill fortsätta med matematikstudier efter B-kursen. Den 

kinesiska matematikboken Matematik år 8 (Liu, 2006) är det mest förekommande 

läromedlet i Shanghais skolor. Det finns heller ingen annan bok i samma serie med annan 

svårighetsgrad, utan samtliga elever arbetar med en och samma bok. De elever som behöver 

utmanas mer kan få extramaterial i form av extrauppgifter vid sidan av läroboken, i annat fall 

används enbart boken under undervisningen. Eftersom både Exponent B Röd och Matematik 

år 8 riktar sig till elever som ska fortsätta studera matematik, har vi valt att studera just 

dessa material för att få en mer homogen jämförelse mellan dessa material.  

De olika läromedlen har generellt ett varierande upplägg i kapitlet som berör området 

andragradsekvationer. Exponent B Röd (Gennow m.fl., 2004) binder ihop 

andragradsekvationer och andragradsfunktioner till ett kapitel medan Matematik år 8 (Liu, 

2006) endast tar upp andragradsekvationer i kapitlet. Vi har valt att inte ta med den del som 
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specifikt handlar om andragradsfunktioner i Exponent B Röd, då motsvarigheten inte finns 

med i Matematik år 8. 

4.3. Analys  

För att besvara våra tre frågeställningar har vi utgått från följande sex frågor:  

 Kapitlets inledning – Hur introduceras området andragradsekvationer i läromedlen? 

 Definitioner – Finns det tydliga definitioner på de olika områdena? Är dessa 

tillräckliga för att skapa god förståelse?  

 Lösningsmetoder – Hur presenteras exemplen i läromedlen? Vilka metoder 

presenteras? I vilken ordning presenteras dessa?  

 Övningsuppgifter – Hur står dessa i kontrast till de presenterade metoderna? Vilka 

typer av uppgifter förekommer? Algoritmiska eller tillämpningsuppgifter?  

 Avslutning – Hur avslutas kapitlet? Finns det en sammanfattning?  

 Det kulturella perspektivet – Hur har läromedlen präglats av matematikkulturen?  

Analysen baseras på våra egna iakttagelser och slutsatser med utgångspunkt i APOS-teorin. 

Vi har båda varit med och analyserat, både individuellt men också tillsammans, för att 

utvidga analysen så långt som möjligt.  

4.4. Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i ett forskningsresultat. Med det menas att andra 

forskare ska kunna nå samma resultat om de använder sig av samma material och 

utgångspunkt som den här studien berör. Skillnaden mellan de olika forskningsresultaten 

visar på arbetets reliabilitet (Kvale och Brinkmann, 2009). En textanalys handlar till stor del 

om individuella tolkningar och uppfattningar av en text. För att öka reliabiliteten i studien 

har vi därför valt att göra individuella tolkningar av det studerade materialet för att sedan 

jämföra våra tolkningar med varandra. Vidare sker all översättning av den kinesiska 

läroboken utifrån egna uppfattningar. Då en översättning många gånger präglas av en 

individuell syn, bidrar detta till att reliabiliteten i arbetet minskar.  

Validitet berör giltigheten och sanningsvärdet i en studie. Det handlar om att det i den 

genomförda studien dras giltiga och korrekta slutsatser utifrån den valda utgångspunkten. 

Validiteten avser med andra ord att mäta om studien verkligen undersöker det som ska 

undersökas (Kvale och Brinkmann, 2009). Validiteten kan i en komparativ studie delas i fyra 
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stadier: Begreppsvaliditet som syftar på att begreppen i studien stämmer överens med 

begreppen i forskningsmaterialet, komparativ validitet som innebär att det material som ska 

jämföras består av likartade egenskaper för att vara jämförbart, intern validitet vars syfte är 

att finna en koppling mellan påverkande faktorer som bidrar till studiens resultat, samt 

extern validitet som syftar till att generalisera studiens resultat på ett sätt som kan beskrivas 

utanför studien (Denk, 2002). För att öka validiteten i studien är det därför viktigt att 

undersökningen är noggrant planerad på så vis att det finns noggrant utvalda 

frågeställningar som analysen ska utgå ifrån. Återigen vill vi påpeka att en textanalys många 

gånger kan vara personlig. Vi har därför valt att utnyttja våra frågeställningar så noga som 

möjligt för att analysen ska bli så konkret som möjligt. Vi har även granskat varandras 

uppfattningar av texten noggrant för att analysen ska bli så enhetlig som möjlig. Rent 

generellt kan validiteten för en komparativ studie bli mycket hög då ämnesområdet kan 

fokuseras och begränsas. Däremot kan reliabiliteten för sådana studier bli betydligt lägre då 

studien många gånger präglas av individuella tolkningar och uppfattningar.  
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5. Resultatredovisning och analys  
Följande kapitel redovisar det sammanställda resultatet av analysen i den här studien. Innan 

vi går in på själva analysredovisningen, har vi valt att presentera en figur som beskriver 

kopplingen mellan det studerade området (andragradsekvationer) och dess föregående samt 

efterkommande områden: 

Figur 4. Exponent B Röd (Gennow m.fl., 2004) med föregående och nästkommande 

områden. 

 

 

 

 

Figur 5. Matematik år 8 (Liu, 2006) med föregående och nästkommande årskurs. 

Upplägget i Exponent B Röd (Gennow m.fl., 2004) kan vidare beskrivas som följande: 

 

 

 

Figur 6. Upplägget av Exponent B Röd (Gennow, m.fl., 2004) 
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Utöver detta innehåller kapitlet även olika minnesregler som tar upp det viktigaste av 

exempelpresentationerna. Dessutom finns det beskrivningar av algebrans historia i vissa 

delar i boken.  

Upplägget av Matematik år 8 (Liu, 2006) skiljer sig på ett fåtal områden: 

Figur 7. Upplägget av Matematik år 8 (Liu, 2006).  

Den kinesiska läroboken innehåller inom varje del även:  

Förklaringsrutor som bland annat ger förklaringar till de exempel som presenteras, 

Repetitionsrutor som återkopplar till tidigare kapitel eller årskurser, samt  

Att-tänka-på-rutor som syftar till att väcka elevens uppmärksamhet inom ett visst moment. 

Utifrån de formulerade frågorna som beskrivits ovan (se s. 21) följer här en beskrivning av 

resultatet från analysen av de studerade läromedlen.  

5.1. Kapitlets inledning 

I Matematik år 8 (Liu, 2006) introduceras kapitlet med en problemlösningsuppgift ifrån 

Indien som ska lösas med hjälp av en andragradsekvation. Problemet lyder:  

En grupp apor leker i skogen. 1/8 av aporna i kvadrat hoppar i träden och 12 apor plockar persikor. Hur 
många apor finns det totalt? (s. 23) 

Därefter presenteras ett uttryck som utformats för att lösa problemet: (
 

 
)
 

     . I 

samband med uttrycket förklarar texten att ekvationen kan lösas med hjälp av en 

andragradsekvation. Någon lösning av uppgiften ges inte utan introduktionen slutar i och 

med den förklaringen. 

Introduktionen i Exponent B Röd (Gennow m.fl., 2004) handlar om både 

andragradsekvationer och andragradsfunktioner. Texten ger exempel på olika 

tillämpningsområden, däribland ekonomiska och geometriska samband, där 

Introduktion 
Lösnings-
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andragradsfunktioner kan användas som modeller. Inledningen innehåller även en bild av en 

bågbro som har formen av grafen till en andragradsfunktion.  

5.2. Definitioner 

Tabellen nedan beskriver hur olika definitioner förklaras i respektive läromedel.  

Definitioner Matematik år 8 Exponent B Röd 

Andragradsekvation 

”En andragradsekvation 
innehåller endast en okänd 
[några exempel på 
andragradsekvationer 
presenteras…] den högsta 
exponenten är 2 (s. 24).” 

”Eftersom ekvationen 
innehåller en term av grad 2 är 
det en andragradsekvation (s. 
101).” 

Fullständig andragradsekvation 

”Ett normalt sätt att skriva 
andragradsekvationer 
är                  
(s.24).”   

”Ekvationen           
kallas för fullständig 
andragradsekvation (s.101).” 
 

Rötter 

”En ekvations lösningar kallas 
för ekvationens rötter. En 
andragradsekvation kan ha två 
rötter (s. 25)” 

Ingen definition hittades.  

Tabell 1. Definitioner i Matematik år 8 (Liu, 2006) och Exponent B Röd (Gennow m.fl., 2004). 

5.3. Lösningsmetoder 

Båda läromedlen presenterar fyra olika metoder för att lösa andragradsekvationer. Till dessa 

hör kvadratrotsmetoden, faktorisering (kallas ibland även för nollproduktsmetoden), 

kvadratkomplettering samt den generella metoden som omnämns i båda böckerna i exakt 

den ordningen. Vidare presenterar Matematik år 8 (Liu, 2006) ytterligare en metod, 

korsmultiplikation (cross-multiplication method på engelska) som är en vanligt 

förekommande metod inom matematiken i Kina. Denna metod har presenterats i en tidigare 

del av det här arbetet (se s. 15–17)och kommer därför inte att beskrivas ytterligare. Däremot 

följer nedan en beskrivning av hur samtliga metoder presenteras och vilka förkunskaper som 

krävs för att arbeta med metoderna. 

5.3.1. Kvadratrotsmetoden  

Kvadratrotsmetoden, som är den första presenterade metoden, följs av en förklaring i 

Exponent B Röd (Gennow m.fl., 2004) som ekvationer som saknar p-värde          . Till 

denna del följer tre lösningsexempel (se tabellen nedan). En återkoppling görs även till A-

kursen i matematik med hjälp av en kvadratisk figur där man söker sidan av kvadraten då 

arean är känd. Texten lyfter även upp problematiken med två lösningar (rötter) med 
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förklaringen: ”Frågar man efter längden av en sida i en kvadrat ska det negativa svaret 

uteslutas. Söker man en allmän lösning till ekvationen ska båda svaren anges” (s. 101).   

Lösningsexempel Lösning Anmärkning 

                                    
Två lösningar till samtliga 
uppgifter. 

             
 

 
 

Tar upp problematiken med 
dubbelrot. 

       
                                 

        

”Beroende på värdet på c 
[det konstanta talet] 
kommer ekvationen att få 
ingen, en eller två reella 
rötter (s. 103).” 

Tabell 2. Kvadratrotsmetoden i Exponent B Röd (Gennow m.fl., 2004). 

I Matematik år 8 (Liu, 2006) finns utöver motsvarande exempel även uppgifter som berör 

identifieringen av en andragradsekvation. Exemplet lyder:  

Undersök om 2, 5, -4 är rötter till andragradsekvationen         . […] en andragradsekvation kan 
ha mer än en lösning (s. 25). 

 Därefter presenteras ett antal exempel på lösning av enkla andragradsekvationer: 

Lösningsexempel Lösning Anmärkning 

           
 

 
     

 

 
 

Två lösningar till samtliga 
uppgifter.  
 

                                        
En längre förklaring följer 
(se nedan) 

              
 

 
√        

 

 
√    

Två lösningar till samtliga 
uppgifter.  
 

Tabell 3. Kvadratrotsmetoden i Matematik år 8 (Liu, 2006). 

Ekvationen               skrivs om till     
 

 
. Om a och c har olika tecken 

( 
 

 
    är lösningen    √ 

 

 
     √ 

 

 
. Om a och c har samma tecken ( 

 

 
    

har ekvationen inga reella rötter. När     är          
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5.3.2. Faktorisering  

Faktorisering, eller nollproduktsmetoden9 som den kallas i Exponent B Röd (Gennow m.fl., 

2004), förklaras som att metoden berör ekvationer där    . Det beskrivs att ekvationen 

        kan skrivas som         .  

Ekvationens västerled består av två faktorer vars produkt är noll. För att en produkt ska bli noll måste 
minst en av faktorerna vara lika med noll. Det innebär att     eller att      , dvs.     . 
Ekvationen har lösningarna     och      (Gennow, 2004, s. 106).  

I Matematik år 8 (Liu, 2006) förklaras metoden på motsvarande sätt. Eleven uppmanas att 

skriva om ekvationen          på formen           för att sedan finna 

lösningarna     ,     
 

 
. Det som skiljer läroböckerna åt är att den kinesiska läroboken 

hänvisar till en metod som är helt främmande i den svenska skolan, nämligen 

korsmultiplikation. Metoden förklaras inte något närmare i läroboken. Boken hänvisar 

istället till matematiken i den föregående årskursen (år 7) där korsmultiplikationen 

presenterats och förklarats mer ingående. Av den anledningen finns även presenterade 

exempel där    . Det som presenteras i exemplet är följande:  

Lösningsexempel Lösningsmetod Lösning 

           
 

Faktorisera med hjälp av 
korsmultiplikation 

              
 

    eller     

        Bryt ut  .     eller      

 Tabell 4. Faktorisering i Matematik år 8 (Liu, 2006). 

5.3.3. Kvadratkomplettering  

Metoden kvadratkomplettering presenteras i Exponent B Röd (Gennow m.fl., 2004), med 

hänvisning till kvadratrotsmetoden. Boken förklarar att ekvationen behöver kompletteras 

innan den kan lösas med kvadratrotsmetoden. Metoden exemplifieras först med en specifik 

uppgift,          , med stegvisa förklaringar till hur uppgiften ska lösas. Därefter följer 

en generell metod:  

Den fullständiga andragradsekvationen           kan skrivas som         . Adderas (
 

 
)
 

 

till båda leden, kan vänsterledet skrivas om till en kvadrat genom att använda kvadreringsreglerna 
baklänges (s. 109).  
 

                                                      
9
 ”Andragradsekvationen                kallas för nollprodukt”(Gennow m. fl., 2004, s. 106). 

Nollprodukt är alltså den form som ekvationen är skriven på för att ekvationen ska lösas med hjälp av 
faktorisering.  
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Därefter avslutas beskrivningen med ytterligare några uppgifter, däribland         

     

Motsvarande metod beskrivs i Matematik år 8 (Liu, 2006) återigen väldigt likartat. Boken 

beskriver en omskrivning av uttrycket       då uttrycket har ett värde, 16. Exemplet utgår 

ifrån ekvationen         och återkopplar till kvadreringsreglerna.           fås 

och ekvationen löses med hjälp av kvadratrotsmetoden. Därefter beskrivs den generella 

metoden:  

Utgå ifrån ekvationen                 . Förkorta med koefficienten framför   -termen (a). 

Skriv om ekvationen på formen         (där   
 

 
 och    

 

 
). Addera halva x-termens 

koefficient i kvadrat [(
 

 
)
 

]. Med hjälp av kvadreringsreglerna fås    
 

 
    (

 

 
)
 

  . När (
 

 
)
 

   

  har ekvationen reella rötter, när (
 

 
)
 

     har ekvationen inga reella rötter (s. 33).  

 Även här avslutas beskrivningen med en räkneuppgift,        
 

 
  . 

5.3.4. Den generella formeln  

Den sista metoden som presentes i läroböckerna är den generella formeln (även kallad pq-

formeln)10. I Exponent B Röd (Gennow m.fl., 2004) presenteras formeln parallellt med 

lösningen av en räkneuppgift,          , med rubrikerna Med siffror över 

räkneuppgiften och Med bokstäver över den generella formeln. Exemplet visar alla steg i 

uträkningen parallellt med härledningen av den generella formeln. Lösningen presenteras 

som ett mönster som följs av andragradsekvationer. Som ett förtydligande preciseras även 

p- respektive q-värdet i räkneuppgiften till 9 respektive 8. Slutligen tecknas den generella 

formeln ner:  

Ekvationen           har lösningen    
 

 
 √(

 

 
)
 

    

För att komma ihåg formeln är det lättare att lära sig den med ord: 

   
 

 
 √(

 

 
)
 

   

 Halva koefficienten Kvadraten på halva Konstanta termen 
för   med omvänt koefficienten för   med omvänt tecken 
tecken 

                                                      
10

 Det är endast i Sverige som formeln är känd som pq-formeln. Utmärkande för Sverige är även att man utgår 
ifrån ekvationen          . I andra länder utgår man ifrån en mer generell beskrivning vid användandet 

av formeln;                 . Formeln, den så kallade abc-formeln, blir därmed   
   √      

  
 .  
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För att kunna använda formeln måste man se till att koefficienten för   -termen är 1 (Gennow m.fl., 
2004, s. 112–113). 

Slutligen följer två exempel för att styrka förklaringen, en räkneuppgift (           ) 

och en tillämpningsuppgift (”Bestäm två tal vars summa är 5 och produkt är 4” (s. 113)). 

Matematik år 8 (Liu, 2006) beskriver den generella formeln som en generalisering och 

utveckling av kvadratkomplettering. Som utgångspunkt används formelns               

           . Till skillnad från Exponent B Röd (Gennow m.fl., 2004) härleds formeln endast 

med bokstavsbeteckningar som resulterar i den slutliga utformningen:   
   √      

  
.   

Boken förklarar även att det finns ett samband mellan en andragradsekvation och dess 

rötter. Detta samband beskrivs som ∆ (delta). Andragradsekvation               

         har följande rötter: 

              , när ekvation har två olika rötter: 
   

   √      

  

 , 
   

   √      

  

 

              , när ekvation har en dubbelrot:             
 

  
 

              , när ekvation inte har några reella rötter. 

Till detta följer ett antal algebraiska exempel som löses med hjälp av formeln, där  

beräknas i första hand. Vidare beskriver boken att det finns en del specialfall av 

andragradsekvationer där kvadratrotsmetoden och faktorisering är lättare och mer lämpliga 

metoder att utnyttja. Vad som menas med specialfall förklaras inte ytterligare, utan boken 

fortsätter med ett antal exempel, där lämplig metod ska användas till att lösa ekvationerna:  

Lösningsexempel Lösning Anmärkning 

      √             Bryta ut  .  Faktoriseringsmetoden är 
lämplig. 

         –         Skriv om ekvationen till 
          . 

Den generella metoden är 
lämplig. 

    –             –     Skriv om ekvationen till 
          . 

Andra kvadreringsregeln 
baklänges. 

 

 
        

 Skriv om ekvationen till 
         alternativt 
            

Kvadratrotsmetoden alternativt 
konjugatregeln.  

Tabell 5. De presenterade specialfallen i matematik år 8 (Liu, 2006).  

I boken Matematik år 8 (Liu, 2006) finns ett område som innehåller tillämpningar av 

andragradsekvationer. I Exponent B Röd (Gennow m.fl., 2004) ingår tillämpningsuppgifter 

istället inom varje delområde. Området i Matematik år 8 delas in i två delar, där den första 
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delen handlar om att faktorisera andragradspolynom och den andra delen beskrivs som 

tillämpning. I boken står följande om den första delen:  

Ett godtycklig andragradspolynom                kan faktoriseras till                   och 
   är två lösningar av andragradsekvationen                  (s. 43)  

Exemplen till området beskrivs i tabellen nedan:   

Lösningsexempel Lösning Anmärkning 

Faktorisera 
          (  

   √  

 
) (  

   √  

 
)  

1) Den generella formeln 
används. 

2) Lösningarna 
presenteras med hjälp 
av faktorisering.  

Faktorisera 
            (  

  √  

 
 ) (  

  √  

 
 )  

Andragradspolynom med två 
obekanta.  

Arean av en rektangulär 
gräsmatta är 1200 m², den 

långa sidan är 10 meter längre 
än den korta sidan. Hur lång är 
den långa respektive den korta 

sidan? 

             
             

De negativa lösningarna gills 
inte. […] Sidorna är 30m och 
40m.  

 

Tillämpningsuppgift av 
geometrisk karaktär.  

Tabell 6. Faktorisering och tillämpning i Matematik år 8 (Liu, 2006).  

5.4. Övningsuppgifter 

För att beskriva förhållandet mellan de övningsuppgifter som förekommer i läroböckerna 

och de lösningsexempel som finns beskrivna, har ett antal typiska uppgifter valts ut och 

skildrats i nedanstående tabell:  

Exponent B Röd (Gennow m.fl., 2004) 

Område Lösningsexempel Övningsuppgift Anmärkning 

Kvadratrots-
metoden 

Lös ekvationerna […] 

        
Lös ekvationerna        

Tolv uppgifter handlar 
om att lösa ekvationer 

av liknande slag. 

  
Lös ekvationen  
          

Ekvation av högre grad 
än två. 

  
Botten på en cirkelformad 
bassäng har arean 150 m². 

Vilken radie har bassängen? 

Fyra textuppgift med 
koppling till geometri 

  
För vilka värden på   saknar 

ekvationen 
            lösning? 

Analys av ekvationens 
lösningar. Två 

uppgifter av detta slag 
presenteras. 

Faktorisering 
(nollprodukt) 

Lös ekvationerna 

          –         
Lös ekvationerna  
         

Sex likartade uppgifter 
har presenterats. 
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Lös ekvationen  

             
             

Löses genom att 
använda 

konjugatregeln eller 
kvadreringsregeln 

baklänges. 

 
Lös ekvationen        

     
Lös ekvationen  
          

 

  
Lös ekvationen  

                 
Bryta ut gemensam 

faktor. 

  
Skriv en andragradsekvation 

som har lösningarna  
              

Öppen fråga, sex 
likartade uppgifter 

finns. 

  
Lös ekvationen  

                   
Ekvation av högre grad 

än två. 

  

Bestäm tre på varandra 
följande heltal så att summan 

av kvadraten på det minsta 
och kvadraten på det 

mellersta är lika stor som 
kvadraten på det största. 

Problemlösning 

Kvadrat-
komplettering 

Fyll i de tomma rutorna: 
          
       

Fyll i rutorna. 
                

Fyra liknande uppgifter 
finns. 

 
Lös ekvationerna  

              
Lös ekvationerna.  

          
18 liknande uppgifter 

finns. 

  

Beräkna triangelns sidor 

 

Tre uppgifter av 
geometrisk karaktär 

finns. 

  

Förklara geometriskt 
kvadratkomplettering i 
andragradsekvationens 

lösning på sidan 108 
[         , utgår från 
en rektangel med sidorna   

och     ]. 

Problemlösning 

Den generella 
formeln 

Lös ekvationen  

                 

Lös ekvationerna genom att 
använda formeln.  

            

Tolv liknande uppgifter 
finns. 

 
Bestäm två tal vars summa 

är 5 och produkt är 4. 

Bestäm två tal som har 
produkten 160 och 

differensen 12. 

Textuppgifter av både 
numerisk och 

geometrisk karaktär 
presenteras. 

  

Andragradsekvationen  
                 har en 
lösning    . Bestäm a och 

den andra lösningen. 

Lösning av ekvation i 
två steg. 

  
Lös ekvationerna. 
     –          

Blandade övningar. 
Fem liknande uppgifter 

finns. 
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Använd formeln 

   
 

 
 √(

 

 
)
 
    för att 

undersöka för vilka värden på 
p och q som ekvationen  
          har  
a) två olika lösningar 
b) två lika lösningar 

c) saknar reell lösning 

Analys av ekvationens 
lösningar. Fyra 

liknande övningar av 
både öppen och sluten 

karaktär. 

Tabell 7. Lösningsexempel i jämförelse med övningsuppgifter i Exponent B Röd. 

Matematik år 8 (Liu, 2006) 

Område Lösningsexempel Övningsuppgift Anmärkning  
Kvadratrots- 

metoden 
Lös ekvationen  

     
Lös ekvationen        

Åtta liknande 
uppgifter finns. 

 Lös ekvationen 
        

Lös ekvationen 
        

Ekvationer utan reella 
lösningar. 

 
 

Lös ekvationen 
            

Tre liknande uppgifter 
finns.  

Faktorisering Lös ekvationen  
        

Lös ekvationen  
          

Två liknande uppgifter 
finns.  

 Lös ekvationen  

      (  √ )    
Lös ekvationen  

          √     
Fyra liknande 

uppgifter finns. 

 
Lös ekvationen  

           
Lös ekvationen  
         

Korsmultiplikation. 
Fem liknande 

uppgifter finns. 
 Lös ekvationen  

          [här 

används istället 

konjugatregeln till att lösa 

ekvationen] 

Lös ekvationen  
          

Kvadreringsregeln.  

  

Jämför lösningsprocessen till 
ekvationerna nedan. Vilket 

sätt är rätt och varför?  
                  

              

[ ]   
 

 
           

 
              
                   
[ ]                

Analys av ekvationens 
lösningssätt. 

Kvadrat-
komplettering 

 Fyll i rutorna       
           

Sex liknande uppgifter 
finns.  

 Lös ekvationen  
            

Lös ekvationen 
        –        

Fyra liknande 
uppgifter finns.  

Den generella 
formeln. 

Lös ekvationen 
           

          
Åtta liknande 

uppgifter finns. 
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  Beräkna värdet av 
               
                

Fyra liknande 
uppgifter finns.  

  Beräknar vädret av  , när 
andragradspolynom       

är lika med   . 

Textuppgift av 
algebraisk karaktär. 

Två liknande uppgifter 
finns.  

 Använd lämplig metod till 
att lösa ekvationerna 
             

Använd lämplig metod till att 
lösa ekvationerna 

               

Tio liknande uppgifter 
finns.  

Analys av 
ekvationens 

rötter. 

Bestäm  och analysera 
ekvationens rötter 
        –        

Bestäm  och analysera 
ekvationens rötter 
            

Sex liknande uppgifter 
finns.  

 Bestäm vädret av m i 
andragradsekvationen  

          
 

 
   

    då  
(1) ekvationen har två 

olika rötter 
(2) ekvationen har en 

dubbelrot 
(3) ekvationen har 

inga reella rötter 

Bestäm vädret av k i 
andragradsekvationen  
                då  

(1) ekvationen har två 
olika rötter 

(2) ekvationen har en 
dubbelrot 

(3) ekvationen har inga 
reella rötter 

(4) x = 0 är en rot till 
ekvationen 

 
 
 
 
 
Analys av ekvationers 
rötter med okända tal. 

Tillämpning Faktorisera  
         

Faktorisera 
         

Åtta liknande 
uppgifter finns.  

 Faktorisera 
           

Faktorisera 
          

Två liknande uppgifter 
finns.  

 En rektangulär 
lagringsplats ska byggas i 
en byggarbetsplats med 
hjälp av ett 120m långt 
järnstaket. Om man 
utnyttjar en vägg som 
redan finns på platsen, hur 
lång blir de övriga sidorna 
av lagringsplatsen? 

 
a. Rektangels area är 

1152 m² 
b. Rektangels area är 

1800 m² 
c. Rektangels area är 

 2000 m² 

Vi har en järntråd som är 100 
cm lång som vi vill bygga en 
rektangel med.  Vad är 
rektangelns sidor:  

 
1. om rektangelns area 

är 525 cm² 
2. om rektangelns area 

är 625 cm² 
3. om rektangelns area 

är 700 cm² 

Tillämpningsuppgift av 
geometrisk karaktär.  
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 En fabriks 
produktionsvärde beräknas 
under juli månad till 100 
miljoner Yuan. Fabriken 
planerar att nå 1 440 000 
Yuan under 
septembermånaden. Om 
tillväxten är lika mycket 
under varje månad, vad är 
den procentuella 
tillväxten? 

Priset på en produkt var 800 
Yuan från början. Efter att 
priset sänkts vid två tillfällen 
med samma procentuella 
ändring kostar produkten 
578 Yuan. Beräkna den 
procentuella ändringen. 

Tillämpningsuppgift av 
ekonomisk karaktär.  

Tabell 8. Lösningsexempel i jämförelse med övningsuppgifter i Matematik år 8. 

5.5. Kapitlets avslutning 

Läroböckerna avslutning skiljer sig en del ifrån varandra. I Exponent B Röd (Gennow m.fl., 

2004) finns följande delar: 

 Reflektera: Ett antal påståenden gällande andragradsekvationer samt 

andragradsfunktioner följer och eleven ska avgöra om de är sanna eller falska. Till 

exempel står det: ”En andragradsekvation har alltid två olika lösningar” (Gennow 

m.fl., 2004, s. 139). Facit till uppgifterna finns i lärarpärmen.  

 Test: Till detta kapitel finns det två test på två avsnitt som eleverna kan använda: 

andragradsekvationer och andragradsfunktioner. Eleverna kan med hjälp av testet 

undersöka om de förstått det centrala inom kapitlet. Till dessa uppgifter finns ett 

facit.  

 Sammanfattning: Här finns alla regler och definitioner nedskrivna i korthet. Till detta 

kapitel står det, vad gäller andragradsekvationer, om den fullständiga 

andragradsekvationen och hur en sådan kan lösas med hänvisning till pq-formeln.  

 Blandade övningar: Denna del är en mer omfattande repetitionsform än test-

området. Till det här kapitlet finns det 33 uppgifter, exklusive deluppgifter, med facit.  

 Utmaningar: Denna del berör problemlösning av andragradsekvationer och 

andragradsfunktioner. I författarnas kommentarer till boken står det att området 

”stimulerar din kreativitet och tränar färdigheten att lösa matematiska problem 

(Gennow mfl., 2004, s. 3)”. Tre uppgifter finns i detta område där samtliga uppgifter 

berör andragradsfunktioner. 
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Matematik år 8 (Liu, 2006) innehåller en sammanfattning mot slutet av kapitlet, där boken 

nämner alla lösningsmetoder som presenterats samt analysen av lösningarna (dvs. 

diskriminant och diskriminantanalys). Boken använder en figur till att visa kapitlets struktur: 

 

 

Ur figuren kan vi se att boken delar upp metoderna i två grupper, där kvadratrotsmetoden, 

kvadratkomplettering och den generella formeln ingår i den ena gruppen och faktorisering 

representerar den andra gruppen. På så vis visar boken att metoderna (i den första gruppen) 

har ett tydligt samband där härledningen av metoderna/formlerna bygger på varandra i just 

den presenterade ordningen.  

Efter sammanfattningen kommer en historisk beskrivning av andragradsekvationer. Boken 

beskriver kortfattat hur den generella formeln av andragradsekvation har utvecklats under 

olika historiska perioder i olika delar av världen: från babylonisk matematik, grekisk 

matematik, kinesisk matematik, arabisk matematik (al-Khwarizmi) till François Viéte. 

Kapitlet slutar med en utforskande uppgift där eleven ska utföra ett induktionsbevis utifrån 

en given hypotes. Hypotesen lyder:  

k bestäms till ett positiv heltal. Om det även finns ett positiv heltal n, så finns det ett samband mellan 
dessa tal som bildar formeln 
                                          
När    , så är    ,          
När    , så är     ,                     
Hur ser relationen ut när    ? Bestäm n och beskriv sambandet (s. 50). 

Figur 8. Sammanfattning av kapitlet i Matematik år 8 (Liu, 2006) 
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5.6. Det kulturella perspektivet 

Den tredje och sista frågeställningen i studien berör respektive lands kulturella prägel på 

läroböckerna i matematik. Detta perspektiv har studerats i jämförelsen av lösningsexemplen 

och övningsuppgifterna i respektive lärobok, se tabell 7 och 8. Utifrån de kulturella 

perspektiven som presenterats tidigare i det här arbetet (kapitel 3.2 och 3.3) kan det 

konstateras att den kinesiska kulturen vad gäller matematik kan ses som ett förberedande 

inför kommande provtillfällen samt ett bidrag till ett systematiskt tänkande vid lösningen av 

matematikuppgifter, medan den svenska matematikkulturen mer syftar till att väcka 

intresse, koppla matematiken till elevens vardagsliv och öka förståelse och ett kreativt 

tänkande. Matematikkulturen har vidare satt sin prägel på läroböckernas utseende och 

struktur, då systematiken i Matematik år 8 (Liu, 2006) är större än i Exponent B Röd 

(Gennow m.fl., 2004), samtidigt som Exponent B Röd innehåller fler vardagsförankrade 

uppgifter än Matematik år 8. Jämförelser mellan uppgifterna i tabell 7 och tabell 8 bekräftar 

detta påstående.  

5.7. Analys utifrån teoribeskrivning   

Utifrån vår valda teori, APOS, har vi försökt tolka den förväntade kognitiva utvecklingen hos 

eleverna vad gäller andragradsekvationer. Vår andra teori, PCK, har också bidragit till denna 

tolkning. Med hjälp av dessa båda teorier har vi kunnat studera upplägget av läroböckerna i 

den här studien. I Exponent B Röd (Gennow m.fl., 2004) kan upplägget i boken presenteras 

med hjälp av figuren nedan. De olika cirklarna i figuren återkopplar hela tiden till det som 

kapitlet handlar om, nämligen andragradsekvationer. Dessa kan vidare förklaras i fyra steg:  

1. Ett nytt moment presenteras, till exempel kvadratrotsmetoden (handling/action). 

2. Ett exempel visar hur momentet kan utföras (bearbetning/process). 

3. Utförandet generaliseras till en viss struktur som är genomgående för momentet, till 

exempel för kvadratrotsmetoden:                  √         

√     
   √ 

 
 (generalisering/object). 

4. Tillämpningsuppgifter, som ingår i samtliga moment som tas upp i boken, kopplar 

sedan det specifika momentet till de övriga, då dessa uppgifter är avsedda till att öka 

elevens förståelse för andragradsekvationer. Detta har uttolkats i enlighet med PCK, 

som förklarar just betydelsen av tillämpningsmoment för elevens totala förståelse. 
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Detta, tillsammans med de andra momenten (faktorisering, kvadratkomplettering 

och den generella formeln) ingår i ett schema för lösningar av andragradsekvationer. 

Det är endast i ett fall som detta mönster inte följs. Inom faktoriseringen presenteras den 

generaliserade strukturen för lösningen av nollprodukt, innan lösningsexemplen (alltså punkt 

1, 3, 2 och 4).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För den kinesiska läroboken (Liu, 2006) ser mönstret något annorlunda ut. Läroboken 

kopplar samman metoderna kvadratrotsmetoden, kvadratkomplettering och den generella 

formeln, där den generella formeln är en generalisering av kvadratkomplettering, som i sin 

tur bygger på kvadratrotsmetoden. För att förklara detta har figuren nedan framtagits. 

Kopplingen mellan de tre sammanhängande metoderna har illustrerats i form av 

Figur 9. Upplägget av Exponent B Röd (Gennow m.fl., 2004) med återkoppling till APOS- 

och PCK-teorin.  
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sammanbundna cirklar. Återigen kan figurens helhet beskrivas som lärobokens schema där 

samtliga metoder ingår:   

1. Handlingen i respektive område bidrar till kunskapen om en specifik del inom 

området, exempelvis presentationen av kvadratkompletteringen (action). 

2. Exemplen som beskriver handlingen hjälper eleven att bearbeta kunskapen om det 

nya, till exempel lösa         genom att addera med 16 på båda sidor av 

likhetstecknet för att lösa ekvationen med hjälp av kvadratkompletting och med 

utgångspunt i kvadreringsregeln, se s. 27–28 (process). 

3. Eleven får förståelse för en viss genomgående struktur inom delområdet (      

  (  
 

 
)
 

 (
 

 
)
 

  ) (object).  

4. Tillämpningsområdet ‘knyter samman säcken’ och bidrar till en ökad förståelse för 

hela arbetsområdet (schema).   

Även här finns det ett område som inte följer samma mönster som de övriga. Boken 

presenterar för den generella formeln det algoritmiska steget före exempelpresentationen. 

Punkterna kommer därför i ordningen 1, 3, 2 och 4.  

 

  

Figur 10. Upplägget av Matematik år 8 (Liu, 2006) med återkoppling till APOS- och PCK-

teorin.  
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6. Diskussion 

6.1. Resultatdiskussion  

Vi vill till att börja med att poängtera att vi inte syftar till att beskriva något läromedel som 

bättre eller sämre än det andra. Vårt syfte är helt enkelt att beskriva likheter och skillnader 

mellan det som utifrån läromedlen kunnat observeras. Betoningen ligger därför inte i vilket 

material som kan beskrivas som det bättre, utan vårt utgångsläge vid arbetet med den här 

studien är helt enkelt att varje läromedel i den de båda länderna representerar landets syn 

på matematikämnet. Utifrån detta utgångsläge har vi, med hjälp av våra frågeställningar som 

beskrivits i syftet och som specificerats i kapitel 4.3., beskrivit våra slutsatser i följande 

kapitel.  

Återkoppling till teori: Det beskrivna mönstret för läroböckernas upplägg av de olika 

delområdena har i analysen av det här arbetet kopplats till APOS- och PCK-teorin. De 

koncept som avviker ifrån detta mönster är, som det sagts i analysen, faktorisering för 

Exponent B Röd (Gennow, 2004) och den generella formeln för Matematik år 8 (Lui, 2006). 

Orsaken till denna avvikelse är, enligt vår uppfattning, att nollprodukt inom faktorisering är 

en metod som behöver förstås innan den kan praktiseras. Även i Matematik år 8 finns det en 

förklaring av nollprodukt, men denna beskrivs i samband med presentationen av ett exempel 

(process). Skillnaden mellan läromedlen är att Exponent B Röd väljer att presentera 

faktoriseringsområdet med fokus på nollprodukt från början medan Matematik år 8 väljer 

att presentera det i samband med ett exempel. 

Den andra avvikelsen som hittats är strukturen för den generella formeln i Matematik år 8 

(Lui, 2006). Boken hänvisar istället direkt till det föregående delområdet som är 

kvadratkomplettering. Enligt vår uppfattning är detta anledningen till att boken väljer att 

beskriva den generaliserade strukturen redan från början, nämligen att det föregående 

delområdet kan fungera som handling och bearbetning (action och process) för det senare 

delområdet.  

Den stora skillnaden mellan de två läroböckernas upplägg är att i Exponent B Röd (Gennow 

m.fl., 2004) ingår uppgifter av tillämpningskaraktär inom varje delområde, medan 

Matematik år 8 (Liu, 2006) väljer att lämna dessa typer av uppgifter till slutet av kapitlet som 
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en egen del. Som resultat av detta, utifrån vår analys och ovanstående koppling till APOS- 

och PCK-teorin, kan följande slutsatser dras: 

 Strukturen för lösningsmetoder inom respektive koncept blir inte lika tydlig i 

Exponent B Röd då lösningsexemplen i många fall inte stämmer överens med 

övningsuppgifterna, utifrån APOS (se tabell 7 i jämförelse med tabell 8). 

 Strukturen för hela arbetsområdet blir inte lika tydlig för Exponent B Röd, då det 

enligt PCK är just tillämpningen som ska sluta cirkeln och öka elevens totala 

förståelse för konceptet.   

Kapitlets inledning: De två läroböckerna introducerar kapitlet på ganska skilda sätt. 

Matematik år 8 (Liu, 2006) använder sig av en poetisk indisk räkneuppgift och förklarar att 

uppgiften ska lösas med andragradsekvationer. Exponent B Röd (Gennow m.fl., 2004) 

däremot inriktar sig på andragradsekvationens användningsområden. Gemensamt för de 

båda läroböckerna är estetiken – Matematik år 8 skildrar en bild på några apor i ett träd, 

kopplat till den presenterade uppgiften och Exponent B Röd visar ett foto på Sydney Harbour 

Bridge, där bågen har formen av en andragradsfunktion. Utifrån detta har vi konstaterat att 

Matematik år 8 har en mer abstrakt karaktär, medan Exponent B Röd har en större koppling 

till vardagliga förlopp.   

Definitioner: Under denna del finns det mer likheter än skillnader mellan läroböckerna. Båda 

läromedlen presenterar definitioner av de olika begreppen som behandlas i kapitlet. En 

anmärkningsvärd skillnad däremot är att Exponent B Röd (Gennow m.fl., 2004) inte 

definierar begreppet rötter, trots att detta behandlats inom området andragradsfunktioner.  

Lösningsmetoder: Även för lösningsmetoderna är likheterna mellan läroböckerna större än 

skillnaderna. Båda läromedlen presenterar metoderna: kvadratrotsmetoden, faktorisering, 

kvadratkomplettering och den generella formeln. Matematik år 8 (Liu, 2006) tar även upp 

korsmultiplikationen som en användbar metod, medan metoden inte behandlas (eller ens 

känns igen) i den svenska skolan och därmed i den svenska läroboken. Något annat som kan 

poängteras är att den generella formeln skiljer sig något vad gäller formelns utseende, då 

det är abc-formeln som presenteras i den kinesiska läroboken och pq-formeln i den svenska 

läroboken. I övrigt skildras metoderna på ett ganska likartat sätt. De presenterade 
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metoderna, i synnerhet kvadratkompletteringen och den generella formeln, har en historisk 

framväxt och har beskrivits under kapitel 3.5. till det här arbetet. 

Övningsuppgifter: I analysen har även övningsuppgifternas utformning i jämförelse med 

exemplen studerats. Den slutsats som dras utifrån den delen av studien, är att Matematik år 

8 (Liu, 2006) har en betydligt mer homogen koppling mellan exempel och övningsuppgifter 

än Exponent B Röd (Gennow m.fl., 2004, se tabell 7). Mycket av det som behandlas i 

övningsuppgifterna i Exponent B Röd saknar motsvarighet i exempelpresentationen. Bland 

annat nämns inte ekvationer av högre grad än 2 i exemplen medan det förekommer 

övningsuppgifter där sådana ekvationer ska lösas. Även analyser av ekvationslösningarna är 

sådant som finns i övningsuppgifterna men inte i exemplen.  

En annan uppmärksammad skillnad mellan läroböckerna är att Exponent B Röd (Gennow 

m.fl., 2004) innehåller betydligt fler övningsuppgifter än Matematik år 8 (Liu, 2006). För 

varje delområde finns det mellan 23 och 35 övningsuppgifter, med deluppgifterna 

inkluderade. Övningsuppgifterna i Matematik år 8 beräknas däremot till mellan 4 och 15 

stycken för varje delområde, vilket är betydligt färre. 

Vidare har även formen av övningsuppgifterna uppmärksammats. På motsvarande sätt som i 

introduktionen av kapitlet innehåller Exponent B Röd (Gennow m.fl., 2004) fler uppgifter 

kopplade till vardagslivet, främst i form av geometrisk karaktär, än Matematik år 8 (Liu, 

2006) som till största delen (med undantag av det avslutande delområdet tillämpningar) 

innehåller algoritmiska  övningsuppgifter.  

Kopplingen mellan styrdokumenten och läromedlen i respektive land upplever vi som väldigt 

stark. Den svenska kursplanen beskriver att eleven ska ”[…]lösa andragradsekvationer och 

tillämpa kunskaperna vid problemlösning” (Skolverket, 2000), vilket kan förklara närvaron av 

de vardagsrelaterade uppgifterna i läroboken.  Kursplanen i Shanghai betonar utöver 

tillämpningen av andragradsekvationer även de olika metoder, det vill säga 

kvadratrotsmetoden, faktoriseringen, kvadratkompletteringen samt den generella formeln, 

som eleverna ska lära sig att använda. Även diskriminant och diskriminantanalys tas upp i 

kursplanen (Shanghai education commission, 2008). De algoritmiskt betonade 

övningsuppgifterna kan på så vis förklaras med just uppmaningen att hantera olika 

lösningsmetoder.   
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Kapitlets avslutning: Vad gäller sammanfattningen av Exponent B Röd (Gennow m.fl., 2004) 

ligger den enda betoningen vad det gäller andragradsekvationer på den generella formeln, 

resterande del av sammanfattningen betonar andragradsfunktioner. Detta kan uppfattas 

som att andragradsekvationer tar upp en mycket mindre del av kapitlet än 

andragradsfunktioner men i själva verket är de två delarna av kapitlet nästan lika stora, med 

16 respektive 21 sidor.  Vad gäller Matematik år 8 (Liu, 2006) återfinns samtliga delar av 

kapitlet i sammanfattningen, med en beskrivning av hur de kopplas samman. Att läroboken 

har ett starkare fokus på samtliga metoder kan ha att göra med att andragradsekvationer är 

det enda som kapitlet behandlar. Vidare finns det en utforskande uppgift (induktionsbevis) i 

slutet av kapitlet. Då eleverna ännu inte arbetat med induktionsbevis kan uppgiften 

beskrivas som av högre svårighetsgrad. Dessutom är eleverna heller inte vana vid att lösa 

andragradsekvationer med endast bokstäver, vilket också kan bidra till att uppgiften ställer 

högre krav på elevens algebraförståelse, vad det gäller denna abstrakta uppgift. 

Den matematiska kulturen: Den tredje och sista frågeställningen i det här arbetet är 

kopplingen mellan läroboken och den rådande kulturen i respektive land. Den kinesiska 

skolan har, som vi tidigare nämnt, en mycket fokuserad provkultur trots flera försök att 

eliminera detta karakteristiska drag bland annat med hjälp av moderniseringar av 

styrdokumenten. Denna förändring har enligt många forskare (bland annat Ma, 1998) trots 

alla försök ännu inte inträffat, utan goda provresultat är ännu det som styr undervisningen 

och därmed även läromedlen. Den svenska skolan har till skillnad från den kinesiska 

skolkulturen en stark betoning på stimulering av elevens intresse för matematikämnet. Även 

vardagsnära matematik betraktas som en viktig synvinkel på ämnet. Dessa uppfattningar har 

enligt våra iakttagelser även satt sin prägel på läroboken i matematikämnet. 

Övningsuppgifternas karaktär varierar och de är både aritmetiska, geometriska och 

analyserande. Boken innehåller även bilder med stark koppling till vardagliga företeelser. 

Skillnaden mellan matematikkulturen och därmed läroböckerna kan vidare förklaras med 

utgångspunkt i ländernas styrdokument, där den svenska kursplanen strävar efter att 

eleverna ska kunna tillämpa kunskaper om andragradsekvationer i olika problemsituationer 

(Skolverket 2000; se 3.1.2.), medan den kinesiska kursplanen betonar befästandet av olika 

lösningsmetoder (Shanghai education commission, 2008; se 3.1.1). 
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6.2. Metoddiskussion  

Vi har redan innan arbetet med den här studien varit intresserade av att gräva i orsaken 

bakom Shanghais höga poäng i PISA-undersökningar, i jämförelse med de svenska 

resultaten. Lika snabbt som det här arbetet kom igång insåg vi att den frågan varken enkelt 

eller säkert kan besvaras. Intresset föll därför på att jämföra läroböckerna i dessa länder. 

Under arbetets gång har både syftet och frågeställningarna ändrats ett flertal gånger. Texten 

i bakgrundsdelen har modifierats väsentligt. Vi är idag nöjda med både syftet och 

frågeställningarna samt den text som kopplas till dessa.  

I arbetet med den här studien har två typer av problem kunnat upptäckas. Den ena 

svårigheten berör språket i den kinesiska läroboken och översättningen ifrån kinesiska till 

svenska. Att hitta den exakta motsvarigheten för vissa kinesiska ord i det svenska språket har 

ibland varit svårare än vi från början föreställde oss. Ständiga ifrågasättanden av och 

diskussioner kring den översatta texten har bidragit till att översättningen blivit så noggrann 

som möjligt. Det andra problemet i att skriva det här arbetet var att hitta jämförbar litteratur 

som behandlar läget i de båda länderna. Ett exempel på detta var matematikkulturen, där 

litteratur utan svårigheter hittades för den kinesiska delen av studien medan motsvarande 

för den svenska kulturen inte var lika påtaglig. 

Vi har vidare haft i åtanke att det material som vi valt att studera kan uppfattas som mycket 

begränsat. Att studera andra läroböcker än de två vi valde att använda till analysen eller 

studera ytterligare områden som behandlas i läroböckerna har för oss inte varit intressant. 

Vår förhoppning var att kunna studera läromedlen så noga som möjligt för att kunna göra en 

så grundlig fördjupning av analysen som möjligt. Av den anledningen valde vi en mer 

begränsad materialtillgång framför en utbredd analys. Huruvida resultatet skulle bli 

densamma om andra läroböcker hade valts är svårt att övertyga. Det som däremot kan sägas 

är att de läromedel som valts till den här studien är representativa för den svenska 

respektive den kinesiska skolan. Av den anledningen kan vi förklara att reliabiliteten för den 

här studien uppnått en förväntad nivå. Vidare kan studiens validitet beskrivas som mycket 

god och vi har lyckats få svar på de frågeställningar som vi ställt upp.  

6.3. Förslag till framtida forskning 

Genom arbetet med den här studien har vår syn på ett flertal forskningsmoment öppnats. Vi 

valde att göra en jämförelse mellan läroböcker i Shanghai och Sverige i ett visst område och 
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med utgångspunkt i vissa frågor men undersökningen kunde likaväl ha handlat om andra 

analysfrågor, som till exempel det matematiska språket i läroböckerna eller olika 

uppgiftsformer som läroböckerna förespråkar, såsom öppna/slutna frågor. Även andra 

viktiga faktorer för elevens lärande är värda att analysera, såsom lärarens 

undervisningsmetoder och klassrumsmiljön. Man kan även ställa frågan varför området 

andragradsekvationer finns beskriven i B-kursen i den svenska gymnasieskolan medan den 

kinesiska skolan väljer att presentera samma moment redan i årskurs 8?  
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