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1 Inledning 
Stora delar av samhället byggs idag upp av och innehåller matematik: alla datorer, konstruktioner av 

byggnader, ekonomi, GPS: er och så vidare. Matematik är även ett stort ämne i skolan och ingår i alla 

årskurser från förskolan till gymnasiet. En stor del av denna matematik består av algebra och geometri. 

I och med att matematiken är så stort i dagens samhälle kan man undra var den kommer ifrån och hur 

ämnet tog sin form. Det finns dock inget enkelt svar på denna fråga, eftersom matematikens grenar 

kommer från olika platser och tidsepoker. Man kan prata om både babylonierna, grekerna, indierna, 

egyptierna och araberna som delar av matematikens framväxt. Vissa spår är mer tydliga än andra: ser 

man på geometrins framväxt dras stora kopplingar till grekerna och Euklides, medan algebran kopplas 

till bland annat araberna och al-Khwārizmi.  

Algebran utvecklades under många år hos araberna. Starten var hos al-Khwārizmi (780–850) som tog 

fram kvadratkomplettering och lösningsmetoder för andragradsekvationer. Därefter kom Abū al-Rāyḥan 

al-Bīrūnī (973–1048) med sina mätningar om jordens omkrets. Kūshyār (971–1029) släppte strax efter 

detta en avhandling med decimalräkning samt det 60-systemet och trigonometriska funktioner. ‛Umar 

al-Khayyām (1048–1131) tog vid algebran efter al-Bīrūnī och studerade kubiska ekvationer och koniska 

sektioner. Sedan kom Al-Kāshī (1380 – 1429) som tog fram ett bra värde på 2π. ‛Umar al-Khayyām 

lyckades även få fram en geometrisk lösning till tredjegradsekvationer som sedan utvecklades till en 

algoritm av italienaren Gerolamo Cardano. Allt detta ledde senare till både kombinatorik, gruppteori, 

permutationer, fjärdegradsekvationer, femtegradsekvationer och symmetrier som också är viktiga delar 

inom algebran.  

Som ovan nämnt, startade den arabiska matematiken med al-Khwārizmi.1 Med hjälp av ekonomiskt stöd 

av dåtidens kalif studerade och utvecklade al-Khwārizmi matematikgrenen algebra. Hans huvuduppdrag 

var dock att beräkna jordens omkrets. Al-Khwārizmi studerade både matematik, geografi och astronomi, 

men mest var det algebra och aritmetik som al-Khwārizmi koncentrerade sig på. Han beräknade många 

olika typer av problem, alltifrån kalkyler för arv, handel, ett värde på pi, areor och kanske mest centralt 

andragradsekvationer. Algebran kopplades ihop med samhället under denna tid, vilket al-Khwārizmi 

ansåg vara viktigt och med sin bok ville han sprida sina kunskaper. Utöver matematiken var al-

Khwārizmi med i ett team som skulle utveckla kartografin under denna tid, det vill säga att de skulle ta 

fram en karta över världen.  

Denna uppsats kommer att presentera al-Khwārizmis olika matematiska beräkningar och hur han kom 

fram till dessa. Uppsatsen kommer även innehålla en redogörelse för den arabiska matematiken. Vad 

kom al-Khwārizmi fram till och hur används det idag? Hur växte matematiken fram hos araberna och 

blev dem inspirerade av någon? Vad kan vi säga att vi fått ifrån den arabiska matematiken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Berggren 2016, s. 9 
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2 Arabisk matematik 
 

2.1 Matematiken innan araberna 
Ett av de viktigaste begreppen av algebran är ekvationer. Definitionen av en ekvation är att två 

matematiska uttryck är lika. Kort sagt var det Babylonierna som började utveckla matematik, vilket var 

runt 1800 f.Kr. Babylonierna fokuserade på det 60-systemet och deras matematik bestod mycket av 

tabeller, bland annat över multiplikation och kvadrater. Egyptierna behandlade mestadels linjära 

ekvationer, men snuddade även lite vid andragradsekvationer. Detta var runt år 1650 f.Kr. Egyptierna 

använde aldrig några symboler utan allt skedde muntligt. Runt 450 f.Kr kom grekerna som 

revolutionerade med sin geometri, då geometriska figurer och beräkningar inte lyfts tidigare. De insåg 

att alla längder inte är mätbara med en gemensam enhet. Det var även under denna tid som Pythagoras 

sats kom till. Eudoxos och Euklides utvecklade proportioner och jämförelser mellan förhållande. 

Exempelvis har vi Euklides Elementa som är en viktig matematisk skrift med geometriska 

konstruktioner. Efter Eudoxos och Euklides kom Diofantos som var en annan viktig grekisk 

matematiker. Han studerade precis som egyptierna linjära ekvationer samt en del kvadratiska ekvationer. 

Diofantos var även den första som introducerade någon form av systematisk symbolik för 

polynomekvationer. Indierna utvecklade lösningen för både första- och andragradsekvationer, men helt 

utan symboler. Ett av det viktigaste bidragen från indierna är deras arbetet med decimalsystemet. 

Indierna började även fundera på om nollan är en siffra att räkna med, men detta togs inte upp av andra 

matematiker förrän långt efteråt. Kinesernas start för matematiken, som skedde parallellt med den 

europeiska medeltiden. De försökte utveckla sina egna metoder för att lösa och klassificera 

andragradsekvationer, men lyckades inte få några exakta svar. Kineserna satsade då i stället på 

approximationsmetoder med hög noggrannhet, där de lyckades bättre.2 Här kommer den islamiska 

matematiken in som vi kommer gå in mer på nedan.  

 

2.2 Algebrans historia hos araberna 
För att nå starten av matematiken hos araberna måste man ta sig ända till 730-talet, vilket var i dagens 

Pakistan och Afghanistan. En viktig person i detta var kalifen al-Ma’mūn som hade sitt stora 

maktcentrum i Bagdad. Han startade och betalade många vetenskapliga aktiviteter och projekt, vilket 

förde den antika vetenskapen till islamisk kultur. Al-Ma’mūn gav bland annat pengar till al-Khwārizmi, 

som kom att bli en av de viktigaste matematikerna under denna tid, för att beräkna jordens omkrets. Han 

stöttade även astronomer och vetenskapsmän med olika instrument.3 Al-Khwārizmi skrev bland annat 

en avhandling om decimalfraktioner som Ibrāhīm al-Uqlīdisī tog vid. Han löste några problem genom 

att använda decimalfraktioner i sin bok om hinduisk aritmetik, vilket även användes av sådana islamiska 

matematiker som al-Samaw'al ben Yaḥyā al-Maghribī på 1200-talet för att hitta talrötter och av al-Kashi 

på 1500-talet för att uttrycka förhållandet mellan en cirkels omkrets och dess radie som 

6.2831853071795865, ett resultat korrekt till 16 decimaler. Aritmetik var bara ett av områdena som al-

Khwārizmi gav viktiga bidrag till i islamisk matematik. Hans andra berömda verk, skrivet före hans 

hinduiska aritmetik, är hans Kitāb al-jabr wa al-muqābala (”Ett kompendium om räkning med hjälp av 

al-jabr och al-muqābala”4), som är tillägnad just kalifen al-Ma'mun som stöttade honom mycket. Denna 

bok blev starten för ämnet algebra hos islamiska matematiker, och gav också algebra till det 

västerländska namnet för ämnet, för algebra kommer från arabiska al-jabr.5 Al-jabr betyder återförening 

 
2 Corry 2020 
3 Berggren 2016, s. 5 – 7  
4 NE, algebra 
5 Berggren 2016, s. 9 
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eller koppling6 och i denna bok används ordet för ”addera lika termer till båda sidor av en ekvation för 

att eliminera negativa termer”.7 Al-muqābala betyder däremot balansering8 och i boken används det som 

ord för att olika termer på motsatta sidor av en ekvation ta ut varandra9. I den här boken finns det mycket 

spår från tidigare kulturer, bland annat babyloniska och hinduiska metoder för att lösa vad vi idag skulle 

kalla kvadratiska ekvationer och grekiska problem med klassificering av problem i olika typer samt 

geometriska bevis på giltigheten hos de involverade metoderna. Typiskt för matematiken i islam är 

tillämpningen av en vetenskap på religiös lag, exempelvis de matematiska problemen om Islamisk 

arvsrätt. Abū Kāmil, känd som "Den egyptiske räknaren10” skrev också om tillämpningen av algebra på 

arvsproblem.  Det var vid denna tid som hinduisk aritmetik gjorde sitt utseende, med ett arbete, om 

hinduisk rekonstruktion, av Abū Sahl från Qairawān.11 

 

2.3 Några viktiga personer 
Den islamiska/arabiska matematiken startades hos al-Khwārizmi, men växte sedan fram och utvecklades 

av många fler. Nedan presenteras några av de viktigaste personerna i den arabiska matematikens historia. 

 

2.3.1 Al-Khwārizmi 

Al-Khwārizmi var en persisk matematiker och astronom som var aktiv under 800-talet. Al-Khwārizmi 

är mest känd för sina framgångar inom algebra, aritmetik, geografi och astronomi. Inom aritmetik och 

astronomi introducerade han hinduiska metoder och hans redogörelser inom algebra var av största vikt 

vid utvecklingen av vetenskapen i islam. Hans prestationer inom geografi jämförs med de gamla 

mästarna i den disciplinen.12 Första boken som Al-Khwārizmi skrev handlade om hinduiska siffror och 

är idag endast bevarad i latin. Dock är hans största verk boken ”al-Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr 

wál al-muqabala”. Al-Khwārizmi delar upp sin algebra i tre delar: ekvationslösning, geometri och 

mätningar samt en del med kalkyler kopplade till arv.13 I början av sin bok skriver Al-Khwārizmi om 

sitt syfte till boken: han ville göra en kortfattad bok om olika beräkningsformer inom algebra och sprida 

sina kunskaper till samhället.14 

Al-Khwārizmi kom fram till sin algebra genom att klassificera objekt med hjälp av kombinatoriska 

procedurer. För att lyckas med detta behövde han hitta ett formellt begrepp om de kombinatoriska 

procedurerna. Han lyfte fram något som kallas ”Saken/det okända”15 och ”Kvadraten”16, där det 

förstnämnda är exempelvis ett tal/tal eller ett segment av en linje, medan ”Square” är kvadraten i 

andragradsekvationer. Efter detta begrepp introducerade al-Khwārizmi likheter och olika operationer 

inom aritmetiken som tillsammans med ”Saken/det okända” och ”Kvadraten” ledde till ekvationer, både 

första- och andragradsekvationer.17 

Al-Khwārizmi har även bidragit med vetenskapen om kartografi. Han var en del av ett team med 

astronomer anställda av kalifen al-Ma'mūn, där deras uppgift var att mäta längden på en grad längs en 

 
6 Översättning av Viktoria Löfgren 
7 NE, algebra 
8 Översättning av Viktoria Löfgren 
9 NE, algebra 
10 Översättning av Viktoria Löfgren 
11 Berggren 2016, s. 9 
12 Berggren 2016, s. 8 
13 Thompson 1996, s. 214 
14 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 3 
15 Översättning av Viktoria Löfgren 
16 Översättning av Viktoria Löfgren 
17 Rashed 2009, s. 4–6 
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meridian. Under denna tid visste de utbildade att jorden var klotformat, multiplikationen av ett exakt 

värde för längden på en grad med 360 grader skulle alltså ge en bra uppskattning av jordens storlek.18 

Al-Khwārizmis bidrag till geografin var att hjälpa till med att få ihop en karta över den kända världen. 

Detta blev ett projekt som skulle kräva lösning av tre problem kombinerade med teori och praktik. Det 

första problemet var teoretiskt, då al-Khwārizmi funderade mycket på hur han skulle få ner ett klot, som 

är tredimensionell, på ett papper, som är tvådimensionellt. Det andra problemet var att få fram en latitud 

och longitud för viktiga platser utifrån astronomiska observationer och beräkningar. Det tredje och sista 

problemet var att komplettera alla observationer med rapporter från resenärer på restider från en plats 

till en annan. Med al-Khwārizmis kartbild kunde kalifen få en bild av sitt imperium och vilken stor makt 

han hade.19 

 

2.3.2 Al-Bīrūnī 

Abū al-Rāyḥan al-Bīrūnī föddes i Khwārizm, nuvarande Turkmenistan, Uzbekistan och Tadzjikistan, 

973. I hans ungdom var det mycket strider mellan olika makter så han spenderade mycket tid i gömma 

och på flykt. Detta var i Bagdad där araberna hade sitt stora maktcentrum. Al-Bīrūnī flydde med andra 

ord till Bagdad. Trots detta hann han skriva åtta verk innan han fyllt 30, bland annat ”Chronology of 

Ancient Nations”, (”Forna nationers kronologi”)20, som användes av många astronomer när de skulle ta 

fram förmörkelseposter till den muslimska kalendern. Al-Bīrūnī var även engagerad i ljusets natur 

tillsammans med tonåringen Abū ‛Alī Bin Sinā som hittat tiden och medlen för att konstruera stora 

graderade ringar för att bestämma breddgrader. Bin Sinā kom sedan att bli en stor vetenskapsman. I 

samarbete med Abū al-Wafā 'i Bagdad använde han också en förmörkelse av månen som en tidssignal 

för att bestämma längdskillnaden mellan Kāth (vid floden Oxus) och Bagdad. Alla dessa observationer 

och beräkningar använde han i en bok som heter ”The Determination of the Coordinates of Localities”, 

(”Bestämningen av koordinater för orter”)21, där han fortsatte traditionen med geografisk forskning i 

islam som åtminstone går tillbaka till al-Khwarizmī. Han registrerar i den här boken att han ville göra 

mätningar för att reglera avvikelsen mellan de två resultat som han hade hört talas om för antalet mil i 

meridiangrad.22 

När al-Bīrūnī blivit ca 30 år åkte han till Indien för att studera sanskrit. Genom att ställa frågor, observera 

och läsa sanskrittexter sammanställde han information om alla aspekter av det indiska samhället och 

deras kultur. Hans arbete är ett mästerverk och är en viktig källa för moderna indologer. Hans 

jämförelser av islam med hinduismen är fina exempel på jämförande religion och visar en ärlighet som 

ofta inte finns i avhandlingar om andras religioner. Vid slutet av al-Bīrūnis tid skrev han ett arbete om 

farmakologi, där huvuddelen är en alfabetisk lista över ca 720 läkemedels namn på arabiska, grekiska, 

syriska, persiska och ett av de indiska språken samt hur och när de bör användas.23  

 

2.3.3 ‛Umar al-Khayyām 

‛Umar al-Khayyām föddes i Nishāpūr, i en region som nu är en del av Iran, omkring år 1048. Detta är 

bara strax före al-Bīrūnis död. Han visade tidigt ett intresse för de matematiska vetenskaperna genom 

att skriva avhandlingar om aritmetik, algebra och musikteori. Runt 1070 skrev al-Khayyām sitt stora 

verk om algebra, där han systematiskt studerade alla typer av kubiska ekvationer och använde kägelsnitt 

för att konstruera rötterna till dessa ekvationer som linjesegment erhållna från skärningarna mellan dessa 

 
18 Berggren 2016, s. 9 
19 Berggren 2016, s.10 
20 Översättning av Viktoria Löfgren 
21 Översättning av Viktoria Löfgren 
22 Berggren 2016, s. 11 
23 Berggren 2016, s. 12 
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kurvor, det vill säga han hittade en geometrisk tolkning för att lösa tredjegradsekvationer. Det finns 

bevis för att al-Khayyām också försökte hitta en algebraisk formel för dessa rötter. Efter detta åkte al-

Khayyām till Isfahan, där han stannade i 18 år och genomförde ett program för astronomiska 

undersökningar vid ett observatorium. Ett resultat av dessa undersökningar var att han kunde år 1079 

presentera en plan för att reformera kalendern som då användes. Ett annat viktigt verk av al-Khayyām 

var hans förklaring av svårigheterna i postulaten av Euklides. I denna avhandling behandlar al-Khayyām 

två viktiga frågor.24  

 

2.3.4 Al-Kāshī 

Al-Kāshī föddes under senare hälften av 1300-talet i den persiska staden Kāshān, idag beläget i 

Iran; dock finns det inte så mycket om hans liv före 1406 då han började observera månförmörkelser i 

Kāshān. Efter dessa observationer skrev han ett verk om kosmiska dimensioner. Kring 1414 avslutade 

han sin revision av de stora astronomiska tabellerna som tidigare var skrivna av Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī. I 

början av dessa tabeller berättar al-Kāshī om sin fattigdom och om hur Ulugh Begs generositet gjorde 

att han kunde slutföra sitt arbete.25 Ulugh Beg var en framgångsrik astronom som byggde samtidens 

mest exklusiva observatorium. Han ärvde även sin fars stora rike och blev därför härskare över det 

timuridska riket, som representerade stora delar av dagens Asien.26 Två år efter detta, 1416, avverkade 

al-Kāshī ett kort arbete om astronomiska instrument i sin allmänhet och ett längre arbete om instrumentet 

ekvatorium. Ett ekvatorium är en analog dator som kan hitta planeternas position enligt de geometriska 

modellerna av Ptolemaios. Med hjälp av detta instrument undvek man detaljerade beräkningar genom 

att manipulera en fysisk modell av Ptolemaios teorier. Dessa två skrifter brukar ses om slutet av al-

Kāshīs karriär som vetenskapsman och matematiker.27 

En av Al-Kāshīs största bedrifter inom matematiken är hans värde och decimaler på 2π, med 16 

decimaler. Han beräknade detta genom omkretsar av inskrivna och avgränsade polygoner i en cirkel. 

Det mest speciella i Al-Kāshīs metod är att han i förväg bestämmer hur när noggrann han vill att hans 

uppskattning ska vara och därefter planerar varje steg i detalj för att inte råka göra ett avrundningsfel. 

Al-Kāshī uttrycker sitt krav på noggrannhet genom att säga att han vill att värdet ska vara så exakt att 

när det används för att beräkna universums omkrets enligt de forntida dimensionerna, skulle resultatet 

inte skilja sig från det verkliga värdet mer än bredden på ett hårstrå från en häst. Dessa beräkningar ta 

har med i sitt kompendium om aritmetik, algebra och mätning. Där fanns även en systematisk 

redogörelse för decimalfraktioner och en algoritm för att hitta femte roten till ett tal.28 

 

2.3.5 Kūshyār bin Labbān 

Kūshyār föddes i en region söder om det Kaspiska havet ca 150 år efter al-Khwārizmi. Han utvecklade 

aritmetiken efter al-Khwārizmi och skrev bland annat en viktig avhandling med två huvuddelar. Den 

första delen innefattar decimalräkning och de nio siffrorna29. Fortfarande anses nollan inte vara en siffra 

utan ses som en tom en plats. Den första delen innehåller också förklaringar av addition, subtraktion, 

multiplikation och division. Den andra delen fokuserar på det 60-systemet, vilket var ett viktigt system 

för astronomer i och med de trigonometriska funktioner som de studerade. Kūshyār förklarade sina 

 
24 Berggren 2016, s. 14 
25 Berggren 2016, s. 17 - 18 
26 NE, timurider 
27 Berggren 2016, s. 19 
28 Berggren 2016, s. 20 
29 Berggren 2016, s. 33 
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upptäckter för människor som skulle beräkna allt på små tavlor som var lätta att ta med sig. På grund av 

detta ville Kūshyār göra enkla och korta algoritmer som man kunde använda sig av30.  

När Kūshyār förklarar sin addition var det viktigt för honom att få fram att man måste ta varje plats för 

sig. Med exemplet 839 plus 5625 så tar han 56 + 8 = 64, detta eftersom det bara finns en tusendelsplats. 

Därefter tar han tiotalsplatserna, det vill säga 3 + 2 = 5 som ger oss 6455 och sedan ska sista platsen tas 

det vill säga 55 + 9 = 64. Svaret blir alltså 6464. Kūshyār tänker på samma sätt vid subtraktion: med 

samma exempel tar han 56 – 8 = 48, eftersom det inte går att ta 6 – 8 (men hade fortfarande inte börjat 

med negativa tal). Därefter tar han de två sista platserna på samma sätt som ovan och svaret blir 478631. 

När det gäller algoritmen för multiplikation visar Kūshyār att om man ska ta 325 multiplicerat med 243 

måste man sätta talen under varandra, där 3:an i 325 ska vara över 3:an i 243. Därefter tar man 3 x 2 = 

6 som sätts rakt över 2:an i 243, sedan tas 3 x 4 = 12, där 1:an läggs till 6:an och 2 ovanför 4. Nästa steg 

är att ta 3 x 3 = 9, som sätts ovanför 3:an i 243 och 2 x 2 = 4 som läggs ihop med 72 som ger 76. Kūshyār 

förklarar att man fortsätter metoden tills alla siffror i 243 är multiplicerade med alla platser i det övre tal 

och svaret blir 78 925. Han beskriver att vid division gör man på precis samma sätt som vid 

multiplikation, man dividerar varje siffra i nämnaren med alla siffror i täljaren.32  

 

2.3.6 Thābit Ibn Qurra 

Thābit föddes i Harran runt år 826. Han var skicklig både inom medicin, matematik och astronomi. 

Thābit var flerspråkig redan som barn. Därför översatte han verk av Euklides, Arkimedes, Apollonius, 

Ptolemaios och Eutocios till arabiska. Han gjorde även en generalisering av Pythagoras sats.33  

 

 

Thābit valde att fortsätta utveckla och bevisa al-Khwārizmis beräkningar genom Euklides satser. 

Exempelvis behandlar han al-Khwārizmis ena typ av ekvation ”kvadrater och rötter är lika med tal”. 

Thābit skapar formen 𝑥2 + 𝑝𝑥 + (
𝑝

2
)

2
= 𝑞 + (

𝑝

2
)

2
där x beräknas genom 𝑥 =  √𝑞 + (

𝑝

2
)

2
−

𝑝

2
. 34 

 

 

2.4 Några viktiga upptäckter 
Mycket av den arabiska matematikens upptäcker nämns i avsnittet om viktiga personer samt det om al-

Khwārizmi. Nedan visas några viktiga upptäckter som inte nämns i de nämnda avsnitten. 

  

2.4.1 Decimalsystemet 

Arabiska matematiker var de första att börja skriva siffror likt vi gör idag, kort sagt kan man säga att 

stora delar av vår aritmetik kommer därifrån. De började använda olika siffror för 1–9, därefter bestämde 

och beskrev dem de olika platserna som ental, tiotal, hundratal, tusental och så vidare. Dessa två saker 

är tydliga spår som vi hittar i dagens talsystem. Nollan användes inte som en siffra utan som ett tecken 

för en tom plats. Mycket av denna upptäck påbörjade redan hos indierna, men utvecklades av islamiska 

matematiker som al-Khwārizmi. Utifrån det nya talsystemet började man fokusera mycket på de 

algebraiska operationerna som subtraktion, addition, multiplikation och division.35 

 
30 Berggren 2016, s. 34 
31 Berggren 2016, s. 35  
32 Berggren 2016, s. 36 
33 Boyer & Merzbach 2011, s. 214 
34 Berggren 2016, s. 126 
35 Berggren 2016, s. 33 



8 
 

 

2.4.2 Trigonometri 

Hos araberna fanns det två vägar av trigonometrin, en där starten kom från grekerna och en där starten 

kom från indierna. Vägen som slutligen utvecklades var indiernas idé om sinusfunktionen. 

Trigonometrin kommer från att både indierna och araberna studerade skugglängder, relaterade till en 

längdenhet, för varierande solhöjder. Den horisontella skuggan, för en vertikal gnomon, det vill säga 

den som visar skuggan, med given längd, var vad vi kallar cotangenten för solens höjdvinkel. 

”Omvänd skugga”, det vill säga skuggan som kastas på en vertikal vägg av en pinne som skjuter ut 

horisontellt från väggen, var det vi känner som solens höjd. ”Skuggans hypotenusa”, det vill säga 

avståndet från gnomonspetsen till skuggspetsen, motsvarade cosekantfunktionen och ”hypotenusan för 

den omvända skuggan” spelade rollen som vår sekant. Denna skuggtradition verkar ha varit väl 

etablerad i Asien vid Thabit Ibn-Qurras tid.36 

 

3 Al-Khwārizmis beräkningar  
 

3.1 Kalkyler och juridik 
Under 800-talet var lag och regler två ämnen som prioriterades mycket. Dessa tas från Koranen och 

profetens ord, vilket satte krav på att samhället måste ändras och rättas efter dem. Man skapade ett nytt 

lagsystem. Al-Khwārizmis roll i detta var att räkna ut vad för behov människorna hade. Han tog även 

fram en metod för att beräkna arv utifrån Koranens lagar med hjälp av aritmetiska operationer, vilken 

utvecklas i framtiden av andra juristmatematiker. Det står alltså i Koranen hur stor del andel varje 

närstående ska ha, exempelvis ärver kvinnor och män olika mycket. När al-Khwārizmi utformar 

metoden för arv finns det en del problem. Dels är det svårt att hitta en beräkningsmetod som passar alla 

typer av fall, dels hitta en beräkningsmetod som kan anpassas efter oförutsägbara situationer. Kravet för 

beräkningsmetoden var att aritmetikens operationer skulle ge ett heltal eller bråktal som egentligen inte 

ger en summa eller ett tal, utan bara en andel av arvet. Han löste detta genom att först börja ta fram 

tillgångar och skulder.37 

 

3.1.1 Al-Khwārizmis beräkningar på arv 

Vi beräkningarna av arv börjar al-Khwārizmi med att konstruera en linjär ekvation 𝑎𝑥 = 𝑏. Sedan 

kallade han den avlidnes egendom för C och arvets andel för x, därför lägger han till C till ekvationen 

och får i stället 𝑎𝐶 = 𝑏𝑥 som han också skrev 
𝐶

𝑏
=

𝑥

𝑎
. Han tog även fram ekvationen 𝐶 = 𝑏𝑡 och 𝑥 = 𝑎𝑡 

där t är en parameter. Al-Khwārizmi föredrog den sistnämnda metoden, där han väljer t för att få ett 

heltal. Efter att han tagit fram detta började han studera olika testamenten, där han fick fram fyra typer 

av problem som ledde till ekvationen 𝑎𝐶 = 𝑏𝑥 + 𝐶𝑑, där C, d och x är okända. Men för att lösa detta 

bestämde Al-Khwārizmi att C och d är två tal i parametrisk form. Ett exempel blir då 11𝐶 = 57𝑥 +

12𝑑. Om C = 12d får vi 𝑥 =
40

19
𝑑. Om d = 19t och 𝐶 = 12 × 19𝑡 får vi 𝑥 = 40𝑡. Generellt tar vi d som 

en parameter och tar C = kd där 𝑘 >
12

11
 som ger oss 𝑥 =

11𝑘−12

57
𝑑. När Al-Khwrizmi gör detta använder 

han sig utav de nya algebraiska operationerna och orden. Här använder han sig av ”Saken/det okända” 

för det okända talet och de olika operationerna kallar han för al-muqãbala och al-Jabr. Det var inom 

 
36 Boyer & Merzbach 2011, s. 216 
37 Rashed 2009, s. 26 
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juridiken man först började använda sig av okända tal, det vill säga variabler, vilket var starten på 

algebran.38  

I sin egen bok tar Al-Khwārizmi upp flera olika beräkningar och exempel på situationer med arv. Nedan 

beskrivs tre av problemen med Al-Khwārizmis ord samt en algebraisk notation på lösning.39 

Exempel 1: ”En man dör och lämnar två söner och testamenterar en tredjedel till en främling. Han 

lämnar tio dirhems av egendom och ett krav på tio dirhems på en av sönerna.”40 

Al-khwarizmi döper skulden till det okända och adderar sedan summan av det till kapitalet som är tio 

dirhems. Subtrahera sedan en tredjedel av detta, eftersom han testamenterat en tredje del till en främling, 

vilket i detta fall är tre och en tredjedel plus en tredjedel av det okända. Kvar blir sex och två tredjedelar 

samt tvåtredjedelar av det okända. Resten delas på de två sönerna som blir tre och en tredjedel plus en 

tredjedel av det okända. För att räkna ut det okända tar al-Khwārizmi bort en tredje del av det okända 

som ger att två tredjedels okända är lika med tre och en tredjedels dirhem. Sedan lägger han till hälften 

av de kvarvarande dirhems till det okända och sedan läggs allt ihop och lösningen blir 5 dirhems. Med 

andra ord får en främling 5 dirhems och sönerna får 5 dirhems i var. 41 Den algebraiska notationen är:42 

2

3
(10 + 𝑥) = 2𝑥  

∴  10 + 𝑥 = 3𝑥  

10 = 2𝑥 

5 = 𝑥 
 

Exempel 2: ”En man lämnar sin mamma, fru, två bröder och två systrar med samma föräldrar som sig 

själv.  Han testamenterar en niondel av sitt kapital till en främling.”43  

Al-khwarizmi delar kapitalet i fyrtioåtta delar och efter främlingens del finns bara åtta niondelar. 

Dividera allt på åtta, vilket ger att en niondel är sex delar av arvet. Detta i sin tur leder till att delen är 

en femtiofyradel. En niondel av femtiofyra är sex, vilket är främlingens del och resterande fyrtioåtta 

delas på arvingarna utifrån deras lagliga delar. En änka får en åttondel av kapitalet, en mamma får en 

sjättedel och resten delas upp lika mellan barnen.44 Algebraisk notation genom:45 

8

9
= 48𝑥 

1

9
= 6𝑥 

1

54
= 𝑥 

 

 
38 Rashed 2009, s. 28 
39 Översättningarna i denna del är gjorda av Viktoria Löfgren 
40 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 86 
41 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 87 
42 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 87. Algebraisk notation av översättaren Rosen.  
43 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 89 
44 Ibn Musa al-Khwārizmi, s.89 
45 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 89. Algebraisk notation av översättaren Rosen. 
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Exempel 3: ”En man dör, lämnar fyra söner och sin fru. Han testamenterar en främling lika mycket 

som en av sönernas del minus änkans del.”46 

Al-Khwarizmi delar arvet i trettiotvå delar, där änkan får en åttondel (det vill säga fyra) och sönerna får 

en fjärdedel var av det som finns kvar, alltså sju. Främlingen skulle ha en av sönernas del minus änkans 

del, vilket är tre och därför läggs detta till och arvet blir trettiofem i stället. Därefter delas arvet upp efter 

de lagliga bestämmelserna.47 I den algebraiska notationen anges x som främlingens del.48 

Ä𝑛𝑘𝑎𝑛 𝑓å𝑟:
1 − 𝑥

8
 

𝑉𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑠𝑜𝑛 𝑓å𝑟: 
1

4
×

7

8
(1 − 𝑥) 

𝐸𝑛 𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑠 𝑒𝑛 ä𝑛𝑘𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑖𝑟: (
7

4
− 1)

1 − 𝑥

8
=

3

4
×

1 − 𝑥

8
 

𝑥 =
3

4
×

1 − 𝑥

8
 

𝑥 =
3

35
 

1 − 𝑥 =
32

35
 

 

Sönerna får alltså  
7

35
 i var och änkan får 

4

35
.  

 

3.1.2 Al-Khwārizmis beräkningar på handel 

Al-Khwārizmi  skriver också om handel. Han menar att vid varje handelsituation, det vill säga köp och 

sälj samt växling och uthyrning, använder man två kategorier och fyra tal som kommer från 

förfrågaren/köparen. Kategorierna är mått och pris samt kvantitet och summa. Talet som representerar 

måttet är omvänt proportionellt mot talet för summan, medan talet för priset är omvänt proportionellt 

mot kvantiteten. Tre av dessa tal är alltid kända, men det sista är okänt. Detta blir känt när förfrågaren 

frågar ”Hur mycket?”. Beräkningen för detta blir alltså att man multiplicerar de två omvänt 

proportionella med varandra och dividerar produkten med det tredje talet. Kvoten av detta blir då det 

okända talet vilket ska vara det köparen ska få som svar på sin fråga.49Al-Khwārizmi lyfter upp tre 

problem som framställs nedan med hans ord och lösningar.50 

Exempel 1:  ”Tio för sex, hur mycket för fyra?”  

Då är tio måttet, sex är priset och hur mycket blir då den okända kvantiteten, medan fyra blir summan. 

För att få fram denna beräkning tar vi alltså tio mutliplicerat med fyra, eftersom måttet och summan är 

omvänt proportionella. Sedan delar vi på priset som är sex och får då att kvantiteten blir sex och två 

tredjedelar.51 

Den algebraiska notationen skulle bli: 
10×4

6
=

40

6
= 6

2

3
 52 

 
46 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 96 
47 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 96 
48 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 96. Algebraisk notation av översättaren Rosen. 
49 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 68 
50 Översättningarna i denna del är gjorda av Viktoria Löfgren 
51 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 68 - 69 
52 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 69. Algebraisk notation av översättaren Rosen. 
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Exempel 2: ”Tio för åtta, vad blir summan för fyra?”.  

Tio är fortfarande måttet och är proportionell mot summan som nu är okänd. Åtta är priset och är omvänt 

proportionell mot kvantiteten som är fyra. Därför tar vi åtta multiplicerat med 4, dividerat med tio, vilket 

ger oss svaret 3 och en femtedel som då är summan.53 

Algebraiskt uträknat får vi: 
8×4

10
=

32

10
= 3

1

5
 54 

Exempel 3: ”En arbetsman tjänar tio dirhems i månaden, hur mycket får han på sex dagar?”.  

Sex dagar är en femtedel av en månad (räknat trettio dagar). En månad, eller trettio dagar, är måttet och 

tio dirhems är priset. Vi vet även att sex dagar är kvantiteten så det okända är summan. Vi tar priset 

multiplicerat med kvantiteten, vilket är 60, sedan dividerar vi det på 30. Kvoten blir då två, vilket är 

summan. Svaret är alltså att arbetsmannen tjänar två dirhems på sex dagar.55 

Den algebraiska notationen blir: 
10×6

30
=

60

30
= 2 56 

 

3.2 Geometri 
Al-Khwārizmi studerade flera geometriska figurer och deras areor, bland annat fyrhörningar och 

trianglar. I sin bok skriver han om sina iakttagelser och vilka slutsatser han drar utifrån tidigare 

matematikers framgångar. 

3.2.1 Al-Khwārizmis tolkning av mätningar och areor 

Arean av en kvadrat beräknas genom att multiplicera två av sidorna med varandra. Al-Khwārizmi väljer 

att beräkna en kvadrat vars sidor är ett och en kvadrat vars sidor är två. Den första kvadraten får arean 

ett och den andra arean fyra, det vill säga att arean av andra kvadraten är fyra gånger så stor. Slutsatsen 

som al-Khwārizmi drog efter att ha studerat detta är att en sida i en kvadrat är detsamma som en rot av 

en kvadrat i en ekvation. När al-Khwārizmi kände sig klar med kvadraterna gick han vidare till trianglar, 

där han konstaterade att arean av triangel beräknas genom höjden multiplicerat med halva basen. Utifrån 

detta såg al-Khwārizmi att om man drar en diagonal i en kvadrat så får man två trianglar.57 

Al-Khwārizmi studerade även cirkeln. För att beräkna periferin av cirkeln använde sig dem allra flesta 

av metoden att ta diametern multiplicerat med sig själv, sedan den produkten multiplicerat med en 

sjundedel. Dock valde al-Khwārizmi att lyfta fram två andra metoder som geometriker och astronomer 

använde sig av. I den ena metoden tar man diametern multiplicerat med sig själv och tio. Roten ur denna 

produkt är då periferin. Den andra metoden tas diametern multiplicerat med 62 832, för att sedan 

dividera produkten med 20 000. I denna metod är kvoten omkretsen.58 Alla tre metoder ger ett nära värde 

på dagens π. 59  Nedan ges metoderna i en algebraisk notation. 60 

Metod 1: 3
1

7
𝑑 = 𝑝 = 3,1428 𝑑 

 

 
53 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 69 
54 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 69. Algebraisk notation av översättaren Rosen. 
55 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 70 
56 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 70. Algebraisk notation av översättaren Rosen. 
57 Ibn Musa al-Khwārizmi, s.71 
58 Ibn Musa al-Khwārizmi, s.71 
59 Översättningarna i denna del är gjorda av Viktoria Löfgren 
60 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 71. Algebraisk notation av översättaren Rosen. 



12 
 

Metod 2: √10𝑑2 = 𝑝 = 3,16227𝑑 

 

Metod 3: 
𝑑×62832

20000
= 𝑝 = 3,1416𝑑 

Arean för cirkeln fås genom att multiplicera omkretsen med diametern dividerat med 4, vilket fungerar 

även för figurer med lika långa sidor som kvadrater, trianglar och pentagon enligt al-Khwārizmi . Han 

väljer att multiplicera diametern av en cirkel med sig själv, från denna produkt subtraheras ett, en 

sjundedel och en halv sjundedel. Resultatet av detta blir då arean.61 Nedan visas en algebraisk notation 

av al-Khwārizmis beskrivning.62  

 

𝜋
𝑑2

4
≈

22

7 × 4
𝑑2 = (1 −

1

7
−

1

2 × 7
) 𝑑2 = 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑛 

 

3.2.1.1 Fem olika fyrhörningar och dess areor enligt al- Khwārizmi 

Al-Khwārizmi  skriver om fem olika typer av fyrhörningar. Den första fyrhörningen är den med lika 

långa sidor och lika stora vinklar, det vill säga en kvadrat. Den andra fyrhörningen har också fyra räta 

vinklar, men kortsidan och långsidan är olika långa, det vill säga en rektangel. Den tredje fyrhörningen, 

romben, har fyra lika långa sidor men vinklarna är inte räta. Den fjärde, romboiden, har inte samma 

storlek på alla fyra vinklar samt att kortsidorna och långsidorna är olika. Den femte och sista 

Fyrhörningen är alla vinklar och alla sidor olika stora.63 

Fyrhörning 1: Ett områden där alla sidor är lika långa och alla vinklar är räta. Al-Khwārizmi  väljer att 

visa upp en figur med en kvadrat som har sidorna 5 och arean 25.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrhörning 2: Ett område med fyra räta vinklar, där kortsidan och långsidan är olika långa. Al-

Khwārizmi väljer att visa detta med en fyrhörning som har sidorna 6 och 8, med arena 48.65 

 

 
61 Ibn Musa al-Khwārizmi, s.72 
62 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 72. Algebraisk notation av översättaren Rosen. 
63 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 76 
64 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 76 
65 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 76 

Figur 1: Al-Khwārizmis första fyrhörning. 
Källa: Ibn Musa Al-Khwārizmi, s. 76. 
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Fyrhörning 3: Ett område med lika långa sidor, men inte räta vinklar. Arean av en romb räknas ut 

genom diagonalerna, den ena diagonalen multiplicerat med hälften av den andra. Vet man inte 

diagonalerna kan man dela in romben i fyra trianglar och räkna ut arean med hjälp av dem. Al-

Khwārizmi ritade upp en romb med sidorna 5 samt diagonalerna 8 och 6. Arean för denna romb blir 

därmed 24 genom 8 × 3 𝑎𝑙𝑡 6 × 4. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyrhörning 4: Ett område som har två kortare sidor och två längre, utan räta vinklar. Idag kallar vi 

denna figur för en parallellogram. Al-Khwārizmi beräknar arean genom att först beräkna arean av 

rektangeln och sen arean av de två trianglarna som blir kvar, det vill säga:67 

 13 × 4 + 2 × (
8×4

2
) = 52 + 32 = 84. 68 

 

 

 

 
66 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 77 
67 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 77 
68 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 77. Algebraisk notation av översättaren Rosen. 

Figur 2: Al-Khwārizmis andra fyrhörning. 
Källa: Ibn Musa Al-Khwārizmi, s. 74.  

Figur 3: Al-Khwārizmis tredje fyrhörning. 
Källa: Ibn Musa Al-Khwārizmi, s. 77.  
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Fyrhörning 5: Den sista fyrhörningen väljer Al-Khwārizmi att inte rita upp, eftersom den bestäms 

genom att bygga upp och rita tringlar. Därför väljer Al-Khwārizmi att visa upp de olika trianglarna som 

han studerat.69 

 

3.2.1.2 Tre olika trianglar och dess areor enligt Al-Khwārizmi  

De tre trianglarna som al-Khwārizmi nämner rätvinkliga, spetsvinkliga och trubbvinkliga trianglar. 

Villkoret för rätvinkliga trianglar är att man alltid kan ta summan av kateterna upphöjt med sig själv och 

få hypotenusan upphöjt till två, dessutom ska en av vinklarna vara rät. Hos de spetsvinkliga trianglarna 

ska summan av de två kortaste sidorna multiplicerade med sig själv vara större än den längsta sidan 

multiplicerat med sig själv. Definitionen för trubbvinkliga trianglar är ungefär samma som 

spetsvinkliga, förutom att de kortare sidorna ska vara mindre än den längsta sidan upphöjt med sig 

själv.70 

Triangel 1: För att beräkna arean för den rätvinkliga triangeln tar man höjden multiplicerat med hälften 

av basen. Al-Khwārizmi väljer att visa detta med en triangel som har sidorna 8, 6 och 10. Arean blir 

därmed 8 × 3 = 24 eller 6 × 4 = 24. 71 

 

 

 

 

 

 

 

Triangel 2: När det gäller den spetsvinkliga triangeln visar al-Khwārizmi upp två olika typer. Den första 

är den liksidiga triangeln där arean också beräknas genom höjden multiplicerat med halva basen. Al-

Khwārizmi studerar en triangel med sidorna 10 och får fram att höjden då fås genom √102 − 52 =

 √75, vilket han får fram genom att tänka att det är två rätvinkliga trianglar och använda sig av den 

typens regler, det vill säga Pythagoras sats (se stycke 3.2.2.1). Arean blir i detta fall 5√75 = 25√3.72 

 
69 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 77 
70 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 78 
71 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 78 
72 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 80 

Figur 4: Al-Khwārizmis fjärde fyrhörning. 
Källa: Ibn Musa Al-Khwārizmi, s. 77. 

Figur 5: Al-Khwārizmis första triangel. 
Källa: Ibn Musa Al-Khwārizmi, s. 78. 
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Den andra spetsvinkliga triangeln är när alla sidor inte är lika långa. Man får fortfarande arean på samma 

sätt, men för att få fram höjden krävs en större uträkning. Man måste räkna ut var höjden träffar basen. 

I al-Khwārizmis triangel är sidorna 13, 14 och 15, där 14 är basen. Han beräknar var höjden nuddar 

basen genom:73 

√132 − 𝑥2 = 29 + 28𝑥 − 𝑥2 
 

169 = 29 + 28𝑥 

140 = 28𝑥 

5 = 𝑥 
 

 

 

 

 

 

 

Det man kan se är att basen delas upp i 9 och 5, då det är där höjden skär, Höjden fås nu av att räkna ut 

132 − 52 = 144, roten av detta är 12 vilket är höjden. Arean fås som vanligt genom höjden multiplicerat 

med halva basen, alltså 12 × 7 = 84.74 

 

Triangel 3: Arean för den trubbvinkliga triangeln beräknas på samma sätt som ovannämnt och höjden 

fås på samma sätt som den spetsvinkliga triangeln75. Al-Khwārizmis exempel är en triangel med sidorna 

6, 5 och 9, där 9 är basen, han väljer dock inte att räkna ut arean.  

 

 

 
73 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 81 
74 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 82 
75 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 82 

Figur 6: Al-Khwārizmis andra triangel typ 1. 
Källa: Ibn Musa Al-Khwārizmi, s. 80. 

Figur 7: Al-Khwārizmis andra triangel typ 2. 
Källa: Ibn Musa Al-Khwārizmi, s. 82. 
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3.2.1.3 Al-Khwārizmis beräkningar av area hos en cirkel och volymen av en pyramid 

I sin bok skriver al-Khwārizmi en del om cirklar, vilket har nämnts ovan. Han väljer att visa ett exempel 

på hur man beräknar en cirkels area, i detta fall med diametern 7 och omkretsen 11. Al-Khwārizmi väljer 

att halvera diametern, vilken multipliceras med halva omkretsen. Produkten av detta blir då 38,5 som är 

arean. Han visar även en annan metod där han tar diametern multiplicerat med sig själv och sedan 

subtraherar ett, en sjundedel och en fjortondel från det, vilket ska ge samma svar76. 

När det gäller pyramiden beräknar al-Khwārizmi volymen av en pyramid utan topp, det vill säga med 

en platt topp. Pyramiden har en bas som är fyra gånger fyra och en höjd på tio. Sedan minskar pyramiden 

mot toppen som då är två gånger två. Volymen för en pyramid fås genom att ta en tredjedel av basen 

multiplicerat med höjden. Eftersom denna pyramid saknar topp måste man även beräkna hur stor andel 

som saknas. Al-Khwārizmi  använder sig av att förhållandet mellan tio och den höjd som saknas till 

toppen ska vara samma förhållande som två och fyra, vilket är två. Detta betyder att hela höjden borde 

vara 10 × 2 = 20. Volymen för hela pyramiden blir därmed 5 +
1

3
 multiplicerat med den nya höjden 

20, vilket blir 106 +
2

3
, dock måste toppen bort. Al-Khwārizmi  löser volymen av toppen av pyramiden 

som att det är en liten pyramid och får 13 +
1

3
, subtraheras detta från den totala volymen får man att 

volymen är 93 +
1

3
.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
76 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 83 
77 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 84 

Figur 8: Al-Khwārizmis tredje triangel. 
Källa: Ibn Musa Al-Khwārizmi, s. 82. 

Figur 9: Al-Khwārizmis pyramid. 
Källa: Ibn Musa Al-Khwārizmi, s. 84.  
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3.2.2 Geometriska tolkningar och bevis 

 

3.2.2.1 Pythagoras sats 

Al-Khwārizmi väljer att i sin bok bevisa en känd sats som vi idag kallar för Pythagoras sats. Han väljer 

att göra det med hjälp av en geometrisk tolkning och bild.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-Khwārizmi börjar med att rita upp kvadraten AD,79 där alla sidor och vinklar är lika stora. Därefter 

delas sträckan AC i två lika stora delar och mittpunkten markeras med ett H. Från H dras en vertikal 

linje till R. Sedan delas även sträckans AB i två delar och dennes mittpunkt markeras med ett T. Från T 

dras en till parallell linje ner till G. Det man kan se nu är att AD är uppdelad i fyra mindre kvadrater, 

med lika stora vinklar och sidor. Arean är lika stor hos alla ”små” kvadraterna AK, BK, CK och DK. 

Nu dras en diagonal linje från H till T som delar kvadraten AK i två delar, som ger trianglarna ATH och 

HKT. Nu vet vi att AT är hälften av AB och att AT = AH. På samma sätt som HT dras ett streck från T 

till R, R till G och G till H, vilket ger oss åtta lika stora trianglar i kvadraten AD. Om man nu tar AT 

multiplicerat med sig själv kommer man att få arean av kvadraten AK, vilket är summan av arean av det 

två trianglarna ATH och HKT. Summan av arean AK och arean av de två trianglarna ger oss fyra 

trianglar, vilket är halva kvadraten AD. Tar man TH multiplicerat med sig själv får man också värdet av 

fyra trianglar, vilket ger oss att 𝐴𝑇2 + 𝐴𝐻2 = 𝑇𝐻2 som är Pythagoras sats.80 Detta förutsätter att 

trianglarna i bilden är likbenta.  

 

3.2.2.2 Addition och subtraktion 

Ett exempel på addition och subtraktion har al-Khwārizmi valt 20 − √200 + (√200 − 10) = 10. Detta 

ritar han upp genom att först dra ett streck AB som representerar roten ur 200 och sträckan AC 

representerar 10. Sedan dras en sträcka från B till D som då representerar 20, och är därför dubbelt så 

lång som AC. Al-Khwārizmi  sätter en markering på BD som skapar BH som är lika med AB. Därefter 

sätter han en markering S, där BS representerar tio. Vi vet nu att AB = BH = √200, AC = SB = 10, CB 

= SH samt att SD = 10.81 

 

 
78 Översättningarna i denna del är gjorda av Viktoria Löfgren 
79 al-Khwārizmi benämner kvadrater genom deras diagonaler 
80 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 75 
81 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 31–32 

Figur 10: Al-Khwārizmis tolkning av Pythagoras sats. 
Källa: Ibn Musa Al-Khwārizmi, s. 75 
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Al-Khwārizmi ville även visa att man kan lösa exemplet  20 − √200 − (√200 − 10) = 30 −

2√200 = 30 − √800 med en geometriskt tolkning. Han börjar dra en linje AB som representerar √200, 

och AC som representerar 10. Från B dras en linje till D som representerar 20. Därefter sätts H ut som 

skapar BH som är lika med AB som är lika med √200. Linjen CB är biten som är kvar när man tar 20 −

√200. Han tar då HD – CB. Från den punkten drar han en linje ända till punkten S och får BS = AC = 

10. SD = SB + BD = 30. Linjen HG skapas genom att Al-Khwārizmi tar HD – CB igen och markerar 

den punkten som G, där HG = CB. Utifrån det får vi att SD – HG = 2√200, vilket var det som Al-

Khwārizmi  ville visa.82  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Andragradsekvationer och algoritmer 
Det är svårt att veta var al-Khwārizmi har fått sitt algebraiska ordförråd ifrån. Under 800-talet var det 

bara Euklides Elementa som var översatt till arabiska. Al-Khwārizmis geometriska ordförråd kan 

kopplas till den arabiska översättningen av Elementa. Termerna för polygon, vinkel, cirkel och area kan 

direkt kopplas till översättningen. Man kan se att al-Khwārizmi har gjort på liknande sätt som Euklides, 

det vill säga att först definiera de begrepp som kommer att användas som antal, sak och kvadrat. Efter 

det skapar han en teori som kan lösa dessa problem, en algebraisk teori i al-Khwārizmis fall. Dock 

använde Euklides sig av en axiomatisk metod, vilket inte användes inom algebra förrän tusen år efter 

 
82 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 33 

Figur 11: Geometrisk tolkning av Al-Khwārizmi. 
Källa: Ibn Musa Al-Khwārizmi, s. 32.  

Figur 12: Geometrisk tolkning av Al-Khwārizmi. 
Källa: Ibn Musa Al-Khwārizmi, s. 33.  
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al-Khwārizmis tid. Han använde sig i stället av den allmänna formen för linjära ekvationer. Al-

Khwārizmi bevisade att algoritmen är en säker metod för att göra det okända till det kända. Al-

Khwārizmi började undersöka orsaken till att algoritmen fungerar; han ville alltså bevisa och härleda 

hur den fungerar. Han ansåg att man inte kunde göra detta med hjälp av algebra, utan geometri måste 

användas.83 Al-Khwārizmi menar att samtliga andragradsekvationer kan lösas via geometriska metoder.  

När al-khwarizmi löste ekvationer använde han sig alltid av de fyra reducerande operationerna al-jabr, 

al-muqabala, radd och ikmal. Där al-Jabr innebär att man eliminerar alla negativa termer, al-muqabala 

där man reducerar positiva termer. Radd innebär att man dividerar termerna med ett tal och ikmal är när 

termerna multipliceras med ett tal.84 

 

3.3.1 Al-Khwārizmis sex typer av ekvationer 

Al-Khwārizmi skriver i sin bok att när han frågade personer i sin närhet om vad folk vill få fram av 

matematiska beräkningar fick han alltid svaret ”ett tal”.85 Utifrån detta fick al-Khwārizmi fram att varje 

tal består av och kan delas upp i olika enheter. Från tal ett till tio ökar det med en enhet hela tiden, medan 

från tio så fördubblas, tredubblas, och så vidare, varje tal. Al-Khwārizmi drog slutsatsen att för att kunna 

beräkna olika typer av problem behöver man kvadrater, rötter och tal. En rot är det som multiplicerat 

med sig själv bildar kvadraten och som består av enheter eller siffror. En kvadrat är roten multiplicerat 

med sig själv, medan ett tal är utan referens till roten eller kvadraten. Al-Khwārizmi visar med exemplet 

𝑥2 = 9, där 𝑥2 är kvadraten, 9 är talet och 3 är roten.86 Idag skulle vi säga att -3 också är en rot, men al-

Khwārizmi räknade aldrig med negativa tal, vilket skapar dessa sex typer av ekvationer.87 

Ur detta kunde al-Khwārizmi få fram att det finns sex fall av ekvationer där man använder sig av kvadrat, 

rot och tal. Dessa ekvationer är: 

(1) ”Kvadrater är lika med rötter” 

(2) ”Kvadrater är lika med tal” 

(3) ”Rötter är lika med tal” 

(4) ”Kvadrater och rötter är lika med tal” 

(5) ”Kvadrater och tal är lika med rötter” 

(6) ”Kvadrater lika med rötter och tal” 
 

Första problemet (1) visar al-Khwārizmi med ”Jag har delat tio i två delar; Jag har multiplicerat den ena 

delen med den andra. Efter det har jag multiplicerat det ena med sig själv, där produkten av 

multiplikationen med sig själv är fyra gånger så stor än produkten av de båda delarna”.88 I detta fall 

räknas 5𝑥2 som kvadraten och 40𝑥 som rötterna, därav blir ekvationen 5𝑥2 = 40𝑥 detsamma som 

”kvadrater är lika med rötter”. Nedan visas al-Khwārizmis lösning:89 

𝑥2 = 4𝑥(10 − 𝑥) = 40𝑥 − 4𝑥2  

↔ 5𝑥2 = 40𝑥  

↔ 𝑥2 = 8𝑥 

↔ 𝑥 = 8, (10 − 𝑥) = 2 

 
83 Rashed 2009, s. 32 
84 Thompson 1996, s. 216 
85 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 5 
86 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 6–7  
87 Översättningarna av de sex problemen är gjorda av Viktoria Löfgren 
88 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 35 
89 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 35. Algebraisk notation av översättaren Rosen. 
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Andra problemet (2) beskrivs ”Jag har delat tio i två delar: Jag har multiplicerat båda delarna med sig 

själv, sedan tar jag tio multiplicerat med sig själv. Produkten av tio multiplicerat med sig själv är lika 

med en av delarna multiplicerat med sig själv och två sju-niondelar, eller lika med den andra delen 

multiplicerat med sig själv och sex tre-fjärdedelar”.90 Här ser vi att 𝑥2 än en gång är kvadraten och 102 

representerar talet, därmed får vi ”kvadrater lika med tal”. Al-Khwārizmis lösning lyder:91 

 

102 = 𝑥2 × 2
7

9
 

↔ 100 = 𝑥2 ×
25

9
 

↔
9

25
× 100 = 𝑥2 

↔ 36 = 𝑥2 

↔ 6 = 𝑥 

 

Tredje problemet (3) benämns ”Jag har delat tio i två delar. Jag har därefter dividerat ena delen med den 

andra och kvoten är lika med fyra”92. Rötterna är i det här fallet blir då 5𝑥 och talet är 10.  Al-Khwārizmis 

lösning ser ut såhär:93  

10 − 𝑥

𝑥
= 4 

↔ 10 − 𝑥 = 4𝑥 

↔ 10 = 5𝑥 

2 = 𝑥 

 

Fjärde problemet (4) visas med ”Jag har multiplicerat entredjedels rot plus ett med enfjärdedels rot plus 

ett, och produkten är lika med 20.94”. Kvadrater och rötter representeras av 𝑥2 + 7𝑥 och talet av 228 i 

detta fall. Lösningen ges genom:95 

 

(
1

3
𝑥 + 1) (

1

4
𝑥 + 1) = 20 

↔
𝑥2

12
+

1

3
𝑥 +

1

4
𝑥 + 1 = 20 

↔
𝑥2

12
+

7

12
= 19 

↔ 𝑥2 + 7𝑥 = 228 

↔ 𝑥 = √
49

4
+ 228 −

7

2
= 12 

 
90 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 36 
91 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 36. Algebraisk notation av översättaren Rosen. 
92 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 37 
93 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 37. Algebraisk notation av översättaren Rosen. 
94 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 38 
95 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 38. Algebraisk notation av översättaren Rosen. 
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Femte problemet (5) beskrivs med hjälp av ”Jag har delat tio i två delar: Jag har sedan multiplicerat båda 

delarna med sig själv, när jag sedan lägger ihop produkterna tillsammans fås summan femtioåtta”96. Här 

kan man se att kvadrater och tal syns genom 𝑥2 + 21, medan rötterna ses genom 10𝑥. Al-Khwārizmis 

lösningen ges av:97  

𝑥2 + (10 − 𝑥)2 = 58 

↔ 2𝑥2 − 20𝑥 + 100 = 58 

↔ 𝑥2 − 10𝑥 + 50 = 29 

↔ 𝑥2 + 21 = 10𝑥 

↔ 𝑥 = 5 ± √25 − 21 = 5 ± 2 = 7 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 3 

 

Sjätte och sista problemet (6) ges genom ”Jag har multiplicerat en tredjedels-rot med en fjärdedels-rot, 

och produkten är lika med en rot och tjugofyra”98. I det här problemet ser vi att 𝑥2 är kvadraten och 

12𝑥 + 288 är rötterna plus talet. Hans lösning är:99 

 

𝑥

3
×

𝑥

4
= 𝑥 + 24 

↔
𝑥2

12
= 𝑥 + 24 

↔ 𝑥2 = 12𝑥 + 288 

↔ 𝑥 = 6 + √38 + 288 = 6 + 18 = 24 

 

3.3.2 Al-Khwārizmis kvadratkomplettering 

Al-Khwārizmi började räkna andragradsekvationer algebraiskt, men efter ett tag ville han testa göra det 

även geometriskt. Detta gjorde att kvadratkompletteringen kom fram. Al-Khwārizmi visar med 

ekvationen 𝑥2 + 10𝑥 = 39. När han först löste denna ekvation algebraiskt adderade han 25 till 39 som 

blir 64. Detta ger oss (𝑥 + 5)2 = 64, det vill säga x + 5 = 8, där lösningen blir x = 3, vilket är precis vad 

kvadratkomplettering handlar om100. För att visa det även med en geometrisk tolkning skapar han 

först en kvadrat där sidorna är okända. Denna kvadrat representerar kvadraten i ekvationen. Figuren 

kallar han för AB och sidorna är roten, om man multiplicerar en av sidorna med vilket tal som helst kan 

mängden av det talet ses som antalet rötter som läggs till i kvadraten. Med andra ord vet vi nu att varje 

sida av kvadraten är roten till kvadraten. Han tar sedan tio delat på 4 och lägger till det till alla sidor, 

vilket skapar fyra rektanglar som han benämner C, K, G och T. Sidorna på dessa rektanglar är då två 

och en halv samt ursprungskvadratens sida. För att skapa en större kvadrat saknades det en liten kvadrat 

vid varje hörn så det ritar al-Khwārizmi till i sin figur och får alltså kvadraten DH. Dessa kvadrater vet 

vi då är 2,5 × 2,5 i area, vilket betyder att vi lägger till fyra gånger kvadraten av 2,5, alltså 25. Utifrån 

ekvationen vet vi att kvadraten som representerar kvadraten plus de fyra parallellogrammen runt som 

representerar de tio rötterna, är lika med 39 tal. Om vi då lägger till 25 vet vi att det ska bli 64 i stället 

för 39. Av det får vi att en sida i kvadraten DH är roten ur 64, det vill säga 8. Sedan vet vi ju att de små 

 
96 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 39 
97 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 39. Algebraisk notation av översättaren Rosen. 
98 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 40 
99 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 40. Algebraisk notation av översättaren Rosen. 
100 Thompson, s. 314 
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kvadraternas sidor är 2,5, vilket ger oss att sidan i AB blir 8 – 2,5 – 2,5 = 3, vilket då är lösningen till 

ekvationen som är samma lösning som ovan.101 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mer generell metod för denna typ av problem ges genom att låta AB bilda en kvadrat som är  𝑥2. På 

varje sida av denna kvadrat ritas en rektangel upp med arean 
𝑏

4
𝑥. Dessa rektanglars summa är bx. Arean 

av kvadraten plus summan av rektanglarnas areor sätts lika med c. Arean för varje liten kvadrat blir då 

(
𝑏

4
)2. Detta ger oss en kvadrat med arean 𝑥2 + 𝑏𝑥 + 4(

𝑏

4
)2 = 𝑐 + 4(

𝑏

4
)2.  Som leder till (𝑥 +

𝑏

4
)2 = 𝑐 +

4(
𝑏

4
)2, vilket blir 𝑥 = √𝑐 + 4(

𝑏

4
)2 −

𝑏

2
.  Fortfarande räknar al-khwarizmi inte med de negativa rötterna, 

därför används inte ±√ . 102 

 

3.3.3 Al-Khwārizmis lösningar på andragradsekvationer med hjälp av geometri 

Al-Khwārizmi löste ekvationen 𝑥2 = 3𝑥 + 4 genom en geometrisk tolkning. Han skapar en kvadrat AD 

med okända sidor. Varje sida är multiplicerad med en enhet, vilket är roten. Al-Khwārizmi drar sedan 

ett streck i AD som skapar rektangeln HD, som får sidorna HC och RD, vilket representerar de tre 

rötterna. Vi får även en rektangel HB och den representerar fyra tal. Därefter halverar han HC och skapar 

mittpunkten G, vilket skapar kvadraten HT vars sidor är rötterna delat på två, det vill säga 1,5. Sedan 

lägger Al-Khwārizmi till sträckan AH efter GT, och därifrån drar al-khwarizmi linjen TL. Man får AG 

= GL och KN = TL, som då skapar en ny kvadrat GM och får AG = ML. CG = NR samt MN = TL, då 

kan vi se att det finns två rektanglar, KL och MR. Vi vet att arean av kvadraten GT är 1,5 x 1,5 och att 

arean av GM är 6,25. Utifrån detta kan vi se att AG + GC = 1,5 + 2,5 = 4, vilket är roten av kvadraten 

och lösningen av ekvationen103. Nedan visas en bild av hans lösning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
101 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 13–15  
102 Rashed 2009, s. 33 
103 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 20 

Figur 13: Al-Khwārizmis kvadratkomplettering. 
Källa: Ibn Musa Al-Khwārizmi, s. 15 

Figur 14: Al-Khwārizmis geometriska lösning. 
Källa: Ibn Musa Al-Khwārizmi, s. 20. 
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En annan ekvation som Al-Khwārizmi löste med hjälp av en geometrisk figur var 𝑥2 + 21 = 10𝑥. Al-

Khwārizmi delar sträckan 10 på två, vilket skapar en kvadrat på höger sida, därefter läggs det till en 

rektangel som skapar kvadraten 5 × 5. Det sker alltså en form av kvadratkomplettering. I bilden nedan 

kan man se att de två rektanglarna som är mörkt markerade är lika stora. Rektangeln 21 är därmed lika 

med gnomen NOF. Den ljusare kvadraten är differensen mellan 25 och gnomen som är 21, alltså är den 

4 och får då längden 2 på sina sidor. Värdet på x blir därför 5 – 2 som är lika med 3. Algoritmen för 

detta blir då 𝑥 = 5 − √25 − 21 = 5 − 2 = 3. 104  

 

 

 
 

 

 

 

Nästa ekvation som al-Khwārizmi löste är  𝑥2 = 4𝑥 + 5 som också går att lösa geometriskt. En kvadrat 

AD skapas där sidan är x. I kvadraten drar al-Khwārizmi ett streck, vilket skapar en rektangel AF med 

arean 5 och en rektangel EC med sidorna x och 4. Sedan lägger al-Khwārizmi till fler sträck i kvadraten 

(se figur) som skapar tre mindre rektanglar och en kvadrat. På sträckan ED sätts en mittpunkt G. Av 

detta skapas kvadraterna GL och GK. Det man också kan se utifrån figuren är att GD är lika med KB 

och att GE är lika med GD, vilket ger oss att LM är lika med KB. GL och GK är kvadrater och därför 

är AE lika med MH och MH lika med BF, de svarta rektanglarna är alltså lika stora. Rektangeln AF blir 

då lika med gnomen AKHMLE som är 5. Kvadraten GL är 4 och sträckan EG är 2, och detta ger oss att 

kvadraten GK är 4 + 5 = 9 och AG = 3. Utifrån att GD är lika med 2 får vi att x = AD = 3 + 2 = 5.105 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Al-Khwārizmis lösningar på varierande problem 

Al-Khwārizmi väljer att lyfta fram olika typer av matematiska problem med lösningar i sin bok. Nedan 

ges fem exempel på dessa problem med al-Khwārizmis ord samt med en algebraisk notation.106  

 

 
104 Thompson 1996, s. 213 
105 Thompson 1996, s. 214 
106 Översättningarna av frågorna är gjorda av Viktoria Löfgren 

Figur 15: Al-Khwārizmis lösning på ekvation. 
Källa: Thompson, 1996. S. 214  

Figur 16: Al-Khwārizmis lösning på andragradsekvation. 
Källa: Thompson, 1996. S. 216 
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Fråga 1: ”Jag har delat tio i två delar, och delat den första delen med den andra, och tvärtom. 

Summan av deras kvot är två och 1/6.” 107 

 

Lösning: Multiplicera tio och det okända med sig själva, vilket är 100 och en kvadrat minus 20 okända. 

Ta sedan det okända multiplicerat med sig självt. Lägg sedan ihop allting som kommer att bli 100 plus 

två kvadrater minus 20 okända. Därefter ska skillnaden av de två talen läggas till, där skillnaden är 10 

minus två okända. Resultatet blir 100 minus 22 okända plus två kvadrater som är lika med 54 dirhems. 

Därefter löses ekvationen med tidigare nämnda metoder.108 Den algebraiska notationen blir:109 

 

 

 
10−𝑥

𝑥
+

𝑥

10−𝑥
= 2

1

6
 

100 + 2𝑥2 − 20𝑥 = 𝑥(10 − 𝑥) × 2
1

6
= 21

2

3
𝑥 − 2

1

6
𝑥2 

100 + 4
1

6
𝑥2 = 41

2

3
𝑥 

24 + 𝑥2 = 10𝑥  

𝑥 = 5 ± √25 − 24 = 5 ± 1 = 4 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 6 
 

Fråga 2: ”Någon säger att det finns två tal, där skillnaden är 2. Jag har dividerat det minsta talet på det 

största där kvoten blir en halv.”110 

 

Lösning: Sätt det ena talet till det okända och det andra talet 2 plus det okända. Av divisionen mellan 

de två talen fås kvoten en halv. Ta kvoten multiplicerat med nämnaren för att få täljaren. En halv 

multiplicerat med det okända plus två är lika med det okända. Svaret blir en halv okänd plus ett. 

Multiplicera sedan båda sidor med två och svaret blir att det okända är lika med 2. Det andra talet blir 

då 2 plus 2, alltså fyra.111 Algebraisk notation blir: 112 

 
𝑥

𝑥 + 2
=

1

2
 

𝑥 =
𝑥 + 2

2
=

𝑥

2
+ 1 

𝑥

2
= 1 och 𝑥 + 2 = 4 

 

 

Fråga 3: ”Vad är kvadratroten om man multiplicerar kvadraten med fyra och sätter det lika med 

tjugo?”113 

 

Lösning: Om du multipicerar det med sig själv blir det fem, det är alltså roten av fem.114 Den algebraiska 

notation blir:115 

 

4𝑥2 = 20 → 𝑥 = √5 
 

 

 
107 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 43 
108 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 44 
109 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 44. Algebraisk notation av översättaren Rosen. 
110 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 50 
111 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 51 
112 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 51. Algebraisk notation av översättaren Rosen. 
113 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 53 
114 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 54 
115 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 54. Algebraisk notation av översättaren Rosen. 
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Fråga 4: ”En kvadrat adderat med tjugo är lika med tolv multiplicerat med sina rötter.”116 

 

Lösning: Du har att en kvadrat plus 20 dirhems är lika med 12 rötter. Halvera rötterna och ta sedan det 

multiplicerat med sig själv, vilket är 36. Subtrahera sedan 20 från 36, ta roten ur det svaret. Detta ger 

oss att halveringen av 12 rötter, som är 6, plus svaret av roten ur och sedan samma sak men med minus. 

Svaret blir alltså 10 eller 2.117 Med algebraiska symboler blir det:118 

 

𝑥2 + 20 = 12𝑥 

𝑥 = 6 ± √36 − 20 = 6 ± 4 = 10 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 2 

 

 

Fråga 5: ”Hitta ett tal, sådant att talet delat med tre multipliceras med talet delat med fyra.”119 

 

Lösning: Du multiplicerar en tredjedel av det okända med en fjärdedel av det okända. Detta ger en 

kvadrat lika med 12 av det okända. Kvadraten är lika med 144 och det okända är lika med 12.120  Den 

algebraiska notationen blir:121 

 

 
𝑥

3
×

𝑥

4
= 𝑥 

𝑥2 = 12𝑥 
𝑥 = 12 

 

 

5 Diskussion 
Denna uppsats presenterar stora delar av den arabiska matematiken och al-Khwārizmis stora arbete inom 

matematiken. Det vi har sett är att den arabiska matematiken riktar sig mycket mot algebra och aritmetik, 

där ekvationer och kanske främst andragradsekvationer legat som fokus. Al-Khwārizmi ville nå ut med 

algebra till samhället och gjorde därför många samhällsliknande problem i sin bok, däribland 

matematiska problem om handel och arv. Jämför vi hans matematik med matematiken idag, kan vi lätt 

se att vi idag har lite andra typer av matematiska problem, både i samhället och i skolan. Det finns en 

del handel kvar i våra matematikböcker, då en typisk uppgift om ekvationslösning ofta handlar om en 

person som handlat i en butik och eleven ska beräkna vad varje sak kostade. Ser vi på den 

samhällsmässiga biten av handel är det mycket som sköts automatiskt av kassaapparater eller liknande, 

vilket också bygger på en matematisk algoritm, men det ligger inte lika mycket på varje enskild individ 

att bestämma priser eller förhandla. När det gäller al-Khwārizmis arvsberäkningar så finns det inte så 

mycket i skolan och jag tror att juristerna har en specifik mall över hur arvet ges ut. En annan sak som 

al-Khwārizmi lägger stor vikt vid är andragradsekvationer och dess rötter, vilket i princip beräknas på 

samma sätt idag, både när det gäller al-Khwārizmis metod med kvadratkomplettering samt metoden vi 

idag kallar för pq-formeln, 𝑥 =  √𝑞 + (
𝑝

2
)

2
−

𝑝

2
,  som Thābit utvecklade efter al-Khwārizmi. Båda 

metoderna ger oss rötterna för andragradsekvationer; dock uttryckte al-Khwārizmi aldrig de negativa 

rötterna som vi idag använder oss av.  

 
116 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 56 
117 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 56 
118 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 56. Algebraisk notation av översättaren Rosen. 
119 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 58 
120 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 58 
121 Ibn Musa al-Khwārizmi, s. 58. Algebraisk notation av översättaren Rosen. 
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Vi har tidigare nämnt att det inte finns någon tydlig plats eller person som matematiken kommer ifrån, 

utan den har växt fram genom olika matematiker, kulturer och tidsepoker. När vi kollar på den arabiska 

matematiken finns det inte mycket bevarat och det är förhållandevis få personer som forskat om det, 

speciellt jämfört med den grekiska matematiken. En stor diskussion hos de som forskat om den arabiska 

matematiken är huruvida al-Khwārizmi är algebrans fader eller inte och hur mycket han tagit efter de 

grekiska matematikerna. Tittar man hos exempelvis grekerna, som utvecklade matematiken för 

araberna, så fanns det en del algebra. Man kan även se spår av detta hos babylonierna, egypterna och 

indierna. Al-Khwārizmi var den första matematikern som skrev upp sina bevis på beräkningar och 

formler inom algebran. Med andra ord satte han ord på och visar hur han kom fram till sina lösningar 

på olika problem. Av den anledningen anses han vara just algebrans fader. Det som får folk att tänka om 

är huruvida han influerats av andra. Euklides och hans Elementa var under al-Khwārizmis tid översatt 

till arabiska och man kan se vissa spår i hur Euklides löser matematiska problem i al-Khwārizmis 

lösningsmetoder. I mina ögon är al-Khwārizmi absolut algebrans fader, då han bland annat var den som 

fick in algebran som en matematisk gren i samhället. Det var även al-Khwārizmi som fick fram en tydlig 

metod på hur man löser andragradsekvationer, även om man tydligt kan se att det tidigare behandlats av 

både babylonier och indier. Det är troligt att al-Khwārizmi tog inspiration av de tidigare matematikerna 

och fick fram sina slutsatser med vidarearbete av deras framgångar. Mycket av al-Khwārizmis 

beräkningar och metoder har satt spår i dagens algebra, även om det har utvecklats till mer moderna 

notationer.  

Innan al-Khwārizmi lyckades hitta en algoritm för andragradsekvationer skrev han i sin bok att det inte 

går att lösa andragradsekvationer algebraiskt utan man måste ta till geometri. Frågan här är ju vad al-

Khwārizmi menar med algebra och vad han menar med geometri. Jag tar upp en del av al-Khwārizmis 

geometriska tolkningar av matematiska problem tidigare i uppsatsen, där han får ut rötterna ur 

andragradsekvationer genom sidorna i en kvadrat. Min tolkning av vad al-Khwārizmi menar med just 

geometri är att man genom en figur löser ett matematiskt problem, medan ren algebra ska det 

matematiska problemet med endast en ekvation och siffror, alltså utan en figur. En annan sak man kan 

fundera på är var al-Khwārizmi fått sitt matematiska ordförråd ifrån. Man kan se att hans geometriska 

ordförråd direkt kan kopplas till den arabiska översättningen av Elementa. När det kommer till de 

algebraiska orden är det svårare att veta om al-Khwārizmi läste sig fram till orden eller om han 

”skapade” dem själva, det är även svårt att veta vilka ord som al-Khwārizmi möjligtvis tog in i 

matematiken. Ser man på översättningen av några av de arabiska orden inom matematiken så är de direkt 

översatta till vad dem betyder.  

Som vi sett i denna uppsats är det svårt att konkret bestämma vad exakt vi har fått från den arabiska 

matematiken. Mycket har influerats och utvecklats från tidigare matematiker och det är väldigt vagt med 

källor från denna tid. Det finns tydliga spår från både indierna, babylonierna och grekerna i den arabiska 

matematiken. Å andra sidan är det nog så saker går framåt, att man utvecklar andras tankar och idéer 

med sina egna.  
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