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Sammanfattning
Uppsatsen undersöker hur komplexa tal presenteras med fokus på vilka metoder och
begrepp som förekommer i ett urval av läromedel i matematik på gymnasiet i Sverige.
Läromedlen har också studerats för att se om de erbjuder eleverna något form av
sammanhang till de komplexa talen. Resultatet visar inga större skillnader mellan
läromedlen och det vanligast förekommande är att introducera komplexa tal som ett sätt att
lösa tidigare olösliga ekvationer. Den metod som tidigare forskning menar är den bästa ur
didaktisk synpunkt förekom inte i något läromedel. Vad gäller om läromedlen presenterar
något sammanhang för de komplexa talen så gjorde samtliga det, men i väldigt olika
utsträckning.
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1 Inledning
Komplexa tal ingår i kurserna Matematik 2b och 2c samt Matematik 4. Avsnittet kring de
komplexa talen är ett moment som många elever kan uppfatta som abstrakt och svårt. Rent
språkligt kan benämningen komplexa tal och specifikt ordet komplex associeras med svåra
och komplicerade saker. På samma sätt som talet 𝑖 benämns som den imaginära enheten
associeras ordet imaginär med något påhittat, overkligt eller inbillat (Nordlander &
Nordlander, 2012). Eleverna ska alltså lära sig något som är komplicerat och ”overkligt”.
Området om komplexa tal och hur de bör presenteras för eleverna är ett av de didaktiska
problem som man kan stöta på som matematiklärare i gymnasieskolan. En studie om hur
studenter och elever uppfattar komplexa tal visar att de största svårigheterna kring
komplexa tal är att eleverna inte vet hur de ska visualisera komplexa tal, hur de är relevanta
i avseende av användningsområde samt vad det egentligen är för något (Nordlander &
Nordlander, 2012). I de fall där det redan innan är känt att problem kan komma att uppstå
kan det vara viktigt med en tydlig introduktion till ämnet, för att tydliggöra och förklara att
det inte behöver vara så komplicerat, och att komplexa tal inte bara är något påhittat.
Undersökningar, till exempel TIMMS 2011 (Skolverket, 2012), visar att matematik är ett
ämne där lärarna till stor del utgår från läromedlen i sin undervisning. Med den nämnda
informationen sammantagen kommer denna uppsats att fokusera på hur komplexa tal
presenteras i ett urval av de läromedel som används i den svenska gymnasieskolan. Hur ser
det egentligen ut i läromedlen?
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2 Syfte och frågeställning
Komplexa tal är ett område där elever kan ha svårigheter att skapa sig en bild av vad
komplexa tal egentligen är och uppfattningarna om vad ett komplex tal är skiljer sig mellan
elever. Ytterligare ett problemområde är att många elever saknar kunskap om
användningsområden för de komplexa talen och har svårt att placera dessa i ett
sammanhang. Hur området introduceras för eleverna tycks spela roll för vilken bild de
skapar sig av de komplexa talen (Nordlander och Nordlander, 2016). En studie av
Nordlander och Nordlander (2012) har kategoriserat några olika uppfattningar och synsätt
på komplexa tal i vad de benämner som begreppsbilder, samt olika metoder för hur de
komplexa talen kan introduceras för elever. Syftet med uppsatsen är att jämföra ett antal
läromedel, som används i de svenska gymnasieskolorna, för att undersöka hur de
presenterar komplexa tal och hur de sätter in de komplexa talen i ett sammanhang.
Läromedlen kommer studeras med avsikten att undersöka vilka metoder som används och
vilka begreppsbilder som erbjuds samt om läromedlen placerar de komplexa talen i något
sammanhang genom historia eller användningsområde. Frågeställningarna blir följande
•
•

1
2

Vilka metoder1 och begreppsbilder erbjuder de olika läromedlen?
Hur sätter läromedlen de komplexa talen i ett sammanhang2?

Metoder för att introducera komplexa tal.
Gäller endast kursen Matematik 4.
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3 Komplexa tal i gymnasieskolan
I den svenska gymnasieskolan ingår komplexa tal till i kursplanen i Matematik 2b, 2c och
Matematik 4. I kursen Matematik 2b/2c ingår endast en kort introduktion till de komplexa
talen, medan i kursen Matematik 4 är komplexa tal ett betydligt större område. Nedan
presenteras komplexa talens förekomst i kursplanen för matematik, vilken exemplifieras
med utdrag ur nationella prov. Valet av de nationella prov som visas nedan är baserat på
tillgängligheten. Dessa prov är de som just nu finns tillgängliga. Övriga prov är belagda
med sekretess.

3.1 Matematik 2
I det centrala innehållet för Matematik 2b och 2c är det följande som berör de komplexa
talen, under rubriken Taluppfattning, aritmetik och algebra: ”Utvidgning av
talområdet/talsystemet genom introduktion av begreppet komplext tal i samband med
lösning av andragradsekvationer” (Skolverket, 2017).
För att exemplifiera och förtydliga vad som avses med detta kan man se till vilka frågor i de
nationella proven3 som berör denna del i det centrala innehållet, se figur 1. Uppgiften ska
enligt bedömningsanvisningarna testa det centrala innehållet som presenterats ovan.
Uppgiften i figur 1 testar begreppsförmågan och tanken är att eleven ska lösa
andragradsekvationerna och identifiera vilka av dessa som saknar reella lösningar genom att
undersöka om någon har en lösning med kvadratroten ur ett negativt tal.

Figur 1 – uppgift från nationella provet i Matematik 2c.

3.2 Matematik 4
I det centrala innehållet för Matematik 4, under rubriken Aritmetik, algebra och geometri är det
följande innehåll som berör de komplexa talen.
1. Metoder för beräkningar med komplexa tal skrivna på olika former inklusive
rektangulär och polär form, såväl med som utan digitala verktyg.
2. Komplexa talplanet, representation av komplext tal som punkt och vektor.
3. Konjugat och absolutbelopp av ett komplext tal.
4. Användning och bevis av de Moivre’s formel.
3

Nationella provet Matematik 2c vårterminen 2015.
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5. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa enkla polynomekvationer med
komplexa rötter och reella polynomekvationer av högre grad, även med hjälp av
faktorsatsen. Användning av numeriska och symbolhanterande verktyg för att lösa
polynomekvationer (Skolverket, 2017).
För att exemplifiera och förtydliga vad som avses med detta kan man se till vilka frågor i de
nationella proven4 som berör denna del i det centrala innehållet, se figur 2, 3, 4, 5 och 6.
Uppgiften i figur 2 ska, enligt bedömningsanvisningarna, testa centralt innehåll punkterna
ett, två och tre från listan ovan samt begrepps- och procedurförmågan. Uppgiften i figur 3
avser att testa punkt ett i det centrala innehållet samt problemlösningsförmågan. Uppgiften
i figur 4 ska testa punkt ett och fyra i det centrala innehållet samt procedur- och
problemlösningsförmågan. Eleverna ska lösa uppgiften med hjälp av de Moivre’s formel
och komplexa tal på polär form. Uppgiften i figur 5 ska testa punkt fem i det centrala
innehållet samt resonemang-, procedur-, problemlösnings- och kommunikationsförmågan.
Till sist ska uppgiften i figur 6 testa punkt ett i centralt innehåll samt begreppsförmågan.

Figur 2 – uppgift från nationella provet i Matematik 4.

Figur 3 – uppgift från nationella provet i Matematik 4.

4

Nationella provet Matematik 4 vårterminen 2013.
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Figur 4 – uppgfit från natioella provet i Matematik 4.

Figur 5 – uppgift från nationella provet i Matematik 4.

Figur 6 – uppgift från nationella provet i Matematik 4.
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4 Tidigare forskning
Avsnittet tidigare forskning presenterar forskning kring problematiken kring de komplexa
talen när det kommer till inlärning och förståelse. Här presenteras också olika metoder för
att introducera komplexa tal samt olika begreppsbilder som elever och studenter har av
komplexa tal.

4.1 Varför är komplexa tal svårt?
Komplexa tal är en del inom matematiken som många uppfattar som abstrakt. Det
abstrakta uppfattas ofta som något svårt och blir således ett problem i lärandet. Nordlander
& Nordlander (2010) citerar Arcavi, forskare i matematikdidaktik, med uttrycket ”we see
what we know”. Hur elever uppfattar begrepp eller fenomen kan i mer eller mindre
utsträckning skilja sig från lärarens uppfattning av samma begrepp. Elevernas tidigare
kunskaper, erfarenheter och uppfattningar kommer påverka när de skapar sig nya
begreppsbilder av nya saker (Nordlander & Nordlander, 2010). En stor del av hur man
uppfattar någonting relaterar till hur man förstår olika representationer av samma begrepp
eller fenomen. Att förstå flera representationer och kunna växla mellan dessa anses vara en
viktig del när det kommer till att föra matematiska resonemang, lösa matematiska problem
och bevisa matematiska satser. Komplexa tal har flera olika representationer och för att få
en helhetsförståelse av komplexa tal behöver man behärska dessa (Panaoura et al., 2006).
Nordlander och Nordlander (2012) genomförde en studie kring komplexa tal. Den ena
delen bestod av en enkät där ett antal ingenjörsstudenter, som genomgått en
introduktionskurs om komplexa tal, svarade på frågor om deras uppfattning av komplexa
tal. Några urval av hur studenterna beskrev komplexa tal: abstrakt, komplicerat, svårt,
komplext vilket namnet redan förklarar, onödigt, svårt att se användningsområde, tråkigt,
inte logiskt, tidskrävande etc. Studien visade att studenternas och elevernas svårigheter
kring de komplexa talen i de flesta fall relaterade till problemet med att visualisera
komplexa tal, att förstå hur de kan användas i verkligheten och vad de egentligen är för
något.
Utifrån studien skapade författarna olika kategorier av hur komplexa tal uppfattas, så
kallade begreppsbilder, vilka presenteras nedan.

4.2 Begreppsbilder av komplexa tal
I Nordlander & Nordlanders (2012) studie undersökte de genom en enkät och ett kort test
hur ingenjörsstudenter (𝑁 = 31) och gymnasielever (𝑁 = 31) uppfattade komplexa tal och
vilka olika begreppsbilder som finns. Resultatet delar de in i fyra olika kategorier som
presenteras nedan.

4.2.1 Ett matematiskt trick
Den här begreppsbilden grundar sig i de komplexa talen som en utökning av de reella talen.
De komplexa talen används som ett trick för att lösa annars olösliga problem, till exempel
ekvationen 𝑥 2 + 1 = 0. För att lösa ekvationen behövs mer än de reella talen och därför
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utvidgas dessa med de komplexa talen. När elever ser på komplexa tal som ett matematiskt
trick finns det risk för att man inte ser på dessa som något verkligt utan som någonting
som bara hittats på. Nordlander och Nordlander (2012) menar att en sådan uppfattning
kan blockera eleverna från att utveckla sin förståelse. När man lär sig nya saker försöker
man koppla ihop dessa med vad man tidigare vet och om eleverna inte kan acceptera
komplexa tal som någonting verkligt kommer de inte heller kunna använda det som grund
för nya kunskaper.

4.2.2 Tvådimensionella tal
Nästa begreppsbild handlar om en idé om att komplexa tal kan ha två dimensioner. Ett
komplext tal 𝑎 + 𝑏𝑖 uppfattas inte som ett tal utan något som består av två skilda
matematiska delar. Man ser inte ett komplext tal som ett tal utan som något bestående av
två delar. Det här sättet kan leda till att det kan vara svårt att acceptera ett komplext tal som
ett riktigt tal.

4.2.3. Den symboliska synen
Den tredje begreppsbilden handlar om att ett komplex tal förenklas till att vara 𝑖 2 eller bara
𝑖. Den här synen kan enligt författarna vara ett försök att kringgå det abstrakta och istället
föreställa sig de komplexa talen på ett mer verkligt sätt. Symbol används för att
representera något annat, det är inte en definition på vad det är. Att ha en syn som utgår
från att allt med symbolen 𝑖 är ett komplext tal är missvisande.

4.2.4 Ett obegripligt mysterium
Den sista begreppsbilden är ett sätt att se på de komplexa talen är att de är ett obegripligt
mysterium. Nordlander och Nordlander (2012) menar att abstraktionen och avsaknaden av
att kunna föreställa sig vad ett komplext tal är gör att man får en känsla av att det inte går
att förstå.

4.3 Metoder för att introducera komplexa tal
Vidare presenterar författarna (Nordlander & Nordlander, 2016) tre olika metoder, eller
ansatser, för att introducera de komplexa talen. Den tredje metoden har en variant som
presenteras av Trudgian (2009).

4.3.1 Acceptera att 𝑖 2 = −1
Den första metoden utgår från ett påstående om att den imaginära enheten finns och
uppfyller villkoret 𝑖 2 = −1. Den här metoden relaterar till tanken på de komplexa talen
som ett matematiskt trick. En lösning på ekvationen 𝑥 2 + 1 = 0 leder till en introducering
av imaginärdelen tillsammans med ett axiomatiskt villkor, nämligen 𝑖 2 = −1. Tillsammans
med en realdel har vi nu ett komplext tal.
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4.3.2 En algebraisk struktur
Den andra metoden bygger på en algebraisk struktur, ett bevis som ges för att acceptera att
𝑖 2 = −1. Talparet (𝑎, 𝑏) får motsvara 𝑎 + 𝑖𝑏. Tre räkneregler introduceras, addition,
subtraktion och multiplikation.
(𝑎, 𝑏) + (𝑐, 𝑑) = (𝑎 + 𝑐, 𝑏 + 𝑑)
(𝑎, 𝑏) − (𝑐, 𝑑) = (𝑎 − 𝑐, 𝑏 − 𝑑)
(𝑎, 𝑏)(𝑐, 𝑑) = (𝑎𝑐 − 𝑏𝑑, 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐)

[1]
[2]
[3]

Vidare används den distributiva lagen och leder till följande
(𝑎, 𝑏)(𝑐, 𝑑) = (𝑎 + 𝑖𝑏)(𝑐 + 𝑖𝑑) = 𝑎𝑐 + 𝑖𝑎𝑑 + 𝑖𝑏𝑐 + 𝑖 2 𝑏𝑑 = (𝑎𝑐 + 𝑖 2 𝑏𝑑, 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐) [4]
Låter vi talparen vara (0,1) och (0,1) och använder [3] får vi att
(0,1)(0,1) = (−1,0)
Gör vi detsamma men använder [4] får vi att
(0,1)(0,1) = (0 + 𝑖)(0 + 𝑖) = (𝑖 2 , 0)
Vilket betyder att −1 = 𝑖 2 eller 𝑖 2 = −1.

4.3.3 En dubbel rotation
Den sista metoden går ut på att presentera 𝑖 2 som en dubbel rotation. Metoden bygger på
visualisering av en rätvinklig rotation med komplexa tal och hur dessa beter sig, vilket ska
leda till att påståendet 𝑖 2 = −1 upplevs som självklart. Metoden utgår från multiplikation.
Talet 1 representeras som ett linjesegment på en tallinje, en x-linje. Se figur 7.

Figur 7 – talet 1 som linjesegment.

Att multiplicera linjesegmentet med ett reellt tal skulle innebära en storleksförändring av
segmentet, men att multiplicera med 𝑖 innebär istället en positiv rotation runt origo med 90
grader. Nu införs y-axeln, och därmed definitionen på det komplexa talplanet. Se figur 8.

Figur 8 – visualisering av multiplikation med i.
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En till multiplikation med 𝑖 innebär en till rotation. Det vill säga, det första linjesegmentet
multiplicerat med 𝑖 ∙ 𝑖 eller 𝑖 2 . Se figur 9. Här införs också de negativa talen på x-axeln. Här
kan läraren påpeka att multiplikation med 𝑖 2 är detsamma som multiplikation med −1,
vilket framgår av figuren.

Figur 9 – visualisering med ytterligare en dubbel multiplikation med i.

Som slutsats menar författarna att ur ett didaktiskt perspektiv så är metod tre att föredra.
Den första och den andra metoden fokuserar mer på utantillinlärning och att acceptera att
saker är som de är utan att egentligen veta varför. Den tredje metoden är visuell samt
introducerar villkoret 𝑖 2 = −1 på ett enkelt sätt. Eleverna kan se vad som händer och det
kan ge en djupare förståelse. Ovan nämnda metod är enligt författarna menad att användas
vid elevernas första möte med de komplexa talen, vilken sker i kurs 2b eller 2c. I kurs 4 är
det lämpligt att åter använda metoden för att påminna och återskapa den visuella bilden.
Författarna menar också att det kan vara en bra idé att förklara principen bakom enhet 𝑖
innan man berör benämningarna ”imaginär” och ”komplex”. I en studie utförd av
författarna har de testat att undervisa en grupp med den visuella metoden och två grupper
med en mer traditionell metod (den som erbjöds i läromedlet). Deltagarna i studien var
gymnasieelever på naturvetenskapliga programmet i kursen matematik E. Efter
introduktion till komplexa tal med given metod fick eleverna svara på några uppgifter om
komplexa tal och hur väl de kunde växla mellan olika representationer. Resultatet i studien
visar att de elever som lärt sig med den visuella metoden presterade bättre än de andra
eleverna (Nordlander & Nordlander, 2016).
Timothy Trudgian (2009) presenterar en metod liknande den sistnämnda för att
introducera komplexa tal med utgångspunkt i de negativa talen. För att förstå de negativa
talen används ofta tallinjen som hjälpmedel. På tallinjen har varje tal en längd, till exempel
två, och en riktning, till exempel höger/vänster eller nord/syd. Låt +1 vara en sträcka i
nordlig riktning och −1 i sydlig riktning. En multiplikation med −1 betyder i
sammanhanget en U-sväng. Vad händer om vi vill undersöka östlig eller västlig riktning?
Låt nu en sträcka i västlig riktning benämnas 𝑖. En multiplikation med 𝑖 betyder nu i
sammanhanget en vänstersväng mot väst. En till multiplikation med 𝑖 och vi gör en till
vänstersväng och är nu vända mot syd. Vilket leder till definitionen av 𝑖.
𝑖 ∙ 𝑖 = 𝑖 2 = −1
12

En multiplikation till med 𝑖, en till vänstersväng, placerar oss i östlig riktning.
𝑖 ∙ 𝑖 ∙ 𝑖 = 𝑖 3 = −𝑖
Och slutligen ännu en multiplikation tar oss tillbaka till utgångsläget.
𝑖 ∙ 𝑖 ∙ 𝑖 ∙ 𝑖 = 𝑖 4 = 1.
Författarens slutsatser är att den här typen av förklaring hjälper elever att få en annan bild
av de komplexa talen, en låt säga mindre formell definition. Klivet från den intuitiva
matematiken, att subtrahera två äpplen från sex, till den abstrakta, att subtrahera sex äpplen
från två, är för många ett svårt steg. Samma problem finns med de komplexa talen, det går
inte att föreställa sig 2𝑖 eller 6𝑖 äpplen. Många har problem med de negativa talen till en
början, men med hjälp av tallinjen lär man sig förstå och acceptera dessa. Genom att
använda metoden ovan kan samma acceptans ske på samma sätt, fast för de komplexa talen
(Trudgian, 2009).

4.4 Att sätta matematiken i ett sammanhang
Nordlander och Nordlanders studie (2012) visade att fler än hälften av alla deltagare inte
hade någon förståelse för när eller hur komplexa tal kan användas i verkligheten, eller vilka
användningsområden som finns. Att berätta för eleverna vilka användningsområden som
finns kan göra att de komplexa talen kan sättas in i ett sammanhang. Att få ett
sammanhang till det man ska lära sig kan öka motivationen och förståelsen. Komplexa tal
skiljer sig från det man tidigare lärt sig i skolan och är mer abstrakt än det man tidigare
arbetat med. Hazzan (1999) menar att när man lär sig något abstrakt försöker man på olika
sätt att minimera det abstrakta och fästa det vid något konkret. Hur man gör detta kan ske
på olika sätt. Ofta försöker elever knyta an det nya de lär sig med sådant de redan kan och
de försöker sätta in det i något typ av sammanhang. Ett annat sätt att minska abstraktionen
och öka förståelsen är att förklara historian bakom ett matematiskt fenomen. Historia kan
bidra till en förståelse att fenomenet inte är något som på ett magiskt sätt uppstått av sig
själv utan att det har skapats av människor efter ett behov som funnits och att matematiken
är något som har utvecklats under lång tid (Boaler, 1993). Att sätta de komplexa talen i ett
sammanhang genom att ge exempel på användningsområden och dess historia kan göra att
det blir lättare att acceptera de komplexa talen som något verkligt och användbart.

4.4.1 Kort om komplexa talens historia
De komplexa talens historia brukar ta avstamp i Italien någon gång i mitten på 1500-talet
med den italienske matematikern Girolamo Cardano (1501 – 1576). Cardano sökte
lösningar på problemet att dela talet 10 i två delar så att deras produkt blev 40. Han visade
då, genom metoden för att lösa andragradsekvationer, att de två delarna måste vara 5 +
√−15 och 5 − √−15. Han kunde visa att dessa delar var lösning på problemet men
fortsatte inte studera komplexa tal utan lämnade detta område inom matematiken och
skrev i sin bok ”So progresses arithmetic subtlety the end of which, as is said, is as refined as it is
useless.” (Katz, 2009). Det tog lång tid för de komplexa talen att bli allmänt accepterade och
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under 1700-talet omgavs det fortfarande av missuppfattningar. Matematiker Leonhard
Euler (1707 – 1783) trodde till exempel att regeln √𝑎𝑏 = √𝑎√𝑏 också gällde för de
komplexa talen, alltså att till exempel √−1√−4 = √(−1)(−4) = √4, vilket vi idag vet är
fel. Näste matematiker man stöter på när man läser om komplexa talens historia är KarlFriedrich Gauss (1777 – 1855). Gauss var den som representerade de komplexa talen som
punkter i ett plan och stärkte genom detta de komplexa talens plats i matematiken, och
acceptansen av deras existens. Det var också Gauss som introducerade notationen 𝑖. Vidare
var det William R. Hamilton (1805 – 1865) som representerade komplexa tal som reella
talpar. Genom detta kunde man härleda räknereglerna för de komplexa talen med
utgångspunkt i räknereglerna för de reella talen. (Wikström, 2005).

4.4.2. Kort om komplexa talens användningsområde
Komplexa tal har flera viktiga användningsområden. Ett område där komplexa tal är
användbara är inom ellära. Inom ellära brukar man använda bokstaven 𝑗 istället för 𝑖 när
man räknar med komplexa tal. Inom arbetet med växelström (som kan representeras med
en sinuskurva), mer specifikt arbetet med att kombinera olika växelströmmar, och för att
undvika elchocker, underlättar de komplexa talen beräkningarna. Ett annat område är
signalbehandling (tolka signaler med matematiska metoder), som är viktigt bland annat
inom mobila teknologier. Komplexa tal i sig går inte att ”använda” på samma sätt som att
vi kan räkna med till exempel fem mynt plus fyra mynt utan används som ett verktyg för att
underlätta olika beräkningar inom olika områden, ofta där det man räknar på kan
representeras av en sinus- eller cosinuskurva.
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5 Metod
I metodavsnittet presenteras den valda metoden för uppsatsen, vilka läromedel som ingått i
studien samt tillvägagångsätt.

5.1 Metodval
Eftersom jag kommer studera och jämföra läromedlen är uppsatsen utformad som en
komparativ läromedelsanalys, vilket innebär att läromedlen kommer studeras för att sedan
analyseras och jämföras. Vid dokumentanalyser, läromedelsanalys i det här fallet, är
problemställningen avgörande för vad som undersöks och analyseras i texten. Tillsammans
med läromedlet behövs relevanta dokument som fungerar som analysstöd eller
analysverktyg (Christoffersen & Johannessen, 2015), vilket i det här fallet kommer vara
kursplanerna och tidigare forskning inom området.

5.2 Avgränsningar
Uppsatsen kommer beröra den matematik som undervisas i de svenska gymnasieskolorna,
mer specifikt den matematik som berör området om komplexa tal. De kursplaner som
ingår i undersökningen är kursplanen för Matematik 2b, Matematik 2c och Matematik 4.
Som tidigare nämnt är det den reviderade versionen som gäller från januari 2017 som
använts. Det är också endast svenska läromedel som har studerats.

5.3 Urval av läromedel
Matematik M - Läromedelsföretaget Liber producerar matematikböcker M-serien som är
en serie läroböcker anpassade för gymnasiet speciellt utvecklat för GY 2011. Serien består
av tre spår. De läroböcker som ingår i uppsatsen är Matematik M 2b
(samhällsvetenskapliga, ekonomiska, estetiska och humanistiska program), 2c och 4
(naturvetenskapliga och tekniska program).
Matematik 5000 - Matematik 5000 är en serie matematikböcker från bokförlaget Natur &
Kultur. I serien finns matematikböcker för alla gymnasiets spår.
Origo - Origo är en serie matematikböcker från Sanoma, en koncern inom läromedel med
rötter i Finland. Just läromedlen skapas av Sanoma Utbildning, vars alla
läromedelsförfattare är lärare.
Exponent – Exponent är en uppsättning matematikläromedel från Gleerups. De som
författat böckerna har erfarenhet från undervisning.
Urvalet av läromedel har baserats på vilka läromedel som funnits att tillgå. Det är inte alla
läromedelstillverkare som producerar läromedel för Matematik 4. De läromedel som har
studerats är några av de som oftast förekommer på gymnasieskolorna. I kursen Matematik
2 har de tre första läromedlen studerats och i kursen Matematik 4 har samtliga läromedel
studerats.
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5.4 Tillvägagångssätt
Matematik 2b och 2c kommer studeras med avseende på hur begreppet komplext tal
introduceras. Kursen Matematik 4 har betydligt mer innehåll jämfört mot kurs 2b och 2c
och kommer därför få en naturlig större plats i undersökningen och i resultaten. Något att
ha i åtanke är att de läroböcker jag studerat är tryckta innan den nya reviderade kursplanen
togs i bruk. Gällande kurs 2b och 2c kommer endast läromedel från kurs 2c att studeras, då
innehållet som berör de komplexa talen är så pass lika i de två kurserna. En kort analys av
läromedlen visar inga väsentliga skillnader mellan kurserna. Utifrån kursplanen i Matematik
4 har en tabell (tabell 1) skapats för att undersöka vilka begrepp de olika böckerna tar upp.
Kursplanen har gåtts igenom systematiskt för att identifiera vilka begrepp som tas upp. De
tas även upp i den ordning som de presenteras i kursplanen. Tabellen kommer användas
som ett stöd för att jämföra de olika läromedlen.
5000

M

Origo

Exponent

Rektangulär form
Polär form
Övrig form
Komplexa talplanet
Komplext tal som punkt
Komplext tal som vektor
Konjugat
Absolutbelopp
De Moivres formel

Tabell 1.

Vidare kommer läromedlen studeras med avseende på hur området komplexa tal
introduceras. Introduktion avgränsas i den här uppsatsen till det som tas upp i läroboken
fram till den första övningsuppgiften, som är till för eleverna att lösa. Läromedlen i kursen
Matematik 4 kommer också studeras för att se om de sätter de komplexa talen i något
sammanhang, om de presenterar något användningsområde för de komplexa talen eller
någon form av historisk aspekt. Av eget intresse har jag också undersökt om läromedlen
någonstans i avsnittet om komplexa tal tar upp den imaginära enheten som en rotation.
Kurserna Matematik 2c och 2b kommer inte jämföras mot kursen Matematik 4.
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6 Resultat
Resultatet består av två delar, en gällande Matematik 2 och en gällande Matematik 4. De två
delarna skiljer sig åt då de har sammanställts med olika tillvägagångssätt, se avsnitt 5.4.

6.1 Matematik 2
I kursen Matematik 2b och 2c är första gången som elever stöter på komplexa tal. Det är
här deras bilda av de komplexa talen skapas. För de elever som inte läser vidare till kurs 4
är det också den enda de kommer se av de komplexa talen. Det kan därför vara extra
viktigt just i kurs 2 att tänka efter hur området presenteras, även fast det inte har en
speciellt stor plats i kursen. Det centrala innehåll som berör de komplexa talen finns
beskrivet i avsnitt 3.1.1.

6.1.1 Introduktion
Samtliga tre läromedel inleder avsnittet om komplexa tal med ett exempel på en ekvation
som saknar reella lösningar, till exempel ekvationen 𝑥 2 + 1 = 0. Ekvationen saknar reella
lösningar eftersom det inte finns något reellt tal vars kvadrat är negativ. För att lösa detta
problem inför de ett ”nytt tal som vi kallar för” 𝑖, som benämns den imaginära enheten.
Origo är då det läromedel som tar sig tid att kort förklara varför just talet 𝑖 används:
”Orsaken till att man införde imaginära tal var att man insåg att de kunde användas som
hjälpmedel när man löste tredjegradsekvationer, trots att man bara var intresserad av
ekvationernas reella rötter.”. Alla tre läromedel fortsätter med att introducera vad ett
komplext tal är och definierar det genom att förklara dess olika delar. Att det består av en
realdel och en imaginärdel samt den imaginära enheten 𝑖. Matematik 5000 tar upp att
mängden av de komplexa talen betecknas med C och att den innehåller alla reella tal och
komplexa tal, i anslutning till detta finns även en bild, se figur 10. De går vidare med att
förklara att tallinjen utökas till det komplexa talplanet för att rymma de komplexa talen.
Denna förklaring följs av ett antal uppgifter som helt enkelt går ut på att lösa ekvationer
med komplexa tal samt läsa av eller placera talen i det komplexa talplanet. De övriga
läromedlen tar inte upp det komplexa talplanet i kurs 2.

Figur 10 – bild över talmängderna.
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6.2 Matematik 4
I kursen Matematik 4 utgör komplexa tal en större del än i kursen Matematik 2. Här har
området tilldelats ett eget kapitel. Det är fem punkter i det centrala innehållet som berör de
komplexa talen som återfinns i avsnitt 3.2.

6.2.1 Begrepp
Varje läromedel studerades för att identifiera vilka av begreppen i tabellen nedan (tabell 2)
som användes i läromedlen i kapitlet om komplexa tal. Begreppen är som sagt hämtade
från kursplanen i Matematik 4. Rektangulär form och polär form är vanliga sätt att skriva
komplexa tal på. Den övriga formen innebar, i samtliga läromedel, potensform.
5000

M

Origo

Exponent
x
x

Rektangulär form
Polär form

x

x

x
x

Övrig form

x

x

x

x

Komplexa talplanet
Komplext tal som punkt
Komplext tal som vektor
Konjugat

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

Absolutbelopp
De Moivres formel

x
x

x
x

x
x

x
x

Tabell 2.

Det första som syns i tabellen är att Matematik 5000 och Matematik M saknar begreppet
rektangulär form i sina läromedel. De båda presenterar komplexa tal på formen 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖,
alltså rektangulär form, och skriver att 𝑎 benämns realdel samt att 𝑏 benämns imaginärdel,
men de uttrycker aldrig att den formen 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖 heter rektangulär form. Origo däremot
nämner begreppet rektangulär form flera gånger genom kapitlet. Polär form benämns och
används av alla fyra läromedel. I kursplanen står det ”beräkningar med komplexa tal
skrivna på olika former inklusive rektangulär och polär form”, vilket alltså motsvarar övrig
form i tabellen. Alla läromedel tar upp en form utöver rektangulär och polär. Den form
som samtliga läromedel tar de upp är komplexa tal på formen 𝑒 𝑧 . Det finns dock en
variation i hur de väljer att benämna denna. Origo använder rubriken ”Potensformen 𝑒 𝑧 ”,
Matematik M skriver ”Funktionen 𝑦 = 𝑒 𝑧 ” och Matematik 5000 placerar denna under
rubriken ”Eulers formel” och Exponent benämner det helt enkelt som ”komplexa tal på
formen 𝑒 𝑧 ". Endast Origo benämner 𝑒 𝑧 som potensform, de tre andra läromedlen
benämner det endast som ett annat sätt att skriva ett komplext tal på polär form. De övriga
begreppen presenteras, finns och används i samtliga läromedel.

6.2.2 Introduktion
Matematik 5000 delar upp kapitlet om komplexa tal i fem delar med följande rubriker:
räkning med komplexa tal, det komplexa talplanet, komplexa tal i potensform,
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polynomekvationer samt växelström. Matematik M och Origo delar endast in kapitlet i två
delar med rubrikerna komplexa tal 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖 samt komplexa tal i polär form respektive
aritmetik och ekvationer samt det komplexa talplanet. Exponent delar upp kapitlet i tre
delar med rubrikerna det komplexa talplanet, komplexa tal och de fyra räknesätten samt
ekvationer.
Första uppslaget
Försa uppslaget i ett nytt kapitel är tänka att ge en bild över vad kapitlet kommer handla
om och kanske väcka ett intresse hos eleverna. Hur läromedlen gör detta varierar.
Matematik 5000 börjar med att presentera en punktlista på vilket centralt innehåll som
kommer behandlas i kapitlet och har sedan en inledande aktivitet som kort beskriver att
ekvationen 𝑥 2 + 1 = 0 saknar reella lösningar men att man kan lösa ekvationen med hjälp
av det imaginära talet √−1 = 𝑖. Ekvationen får då två komplexa rötter. Informationen följs
av två uppgifter där man ska undersöka vilka av fyra givna ekvationer som saknar reella
rötter samt att man ska lösa fyra ekvationer med hjälp av likheterna √−1 = 𝑖 och 𝑖 2 =
−1.
Matematik M inleder kapitlet med två listor, en där målen med kapitlet presenteras och en
med vilka begrepp som kommer behandlas. Under rubriken ”Eulers identitet – ett vackert
samband” presenteras fem tal som eleverna kommit i kontakt med under denna eller
tidigare kurser. Talen är 𝜋, 𝑒, 𝑖 samt ett och noll. I läromedlet beskrivs talet 𝜋 som
geometrins viktigaste tal, talet 𝑒 som differentialkalkylens viktigaste tal, talet 𝑖 som den
imaginära enheten samt algebrans viktigaste tal, och till sist ett och noll som aritmetikens
viktigaste tal. De här talen relaterar alla till varandra i det sambandet som kallas för Eulers
identitet: 𝑒 𝑖𝜋 + 1 = 0. Det nämns också att talet 𝑖 hjälper oss att lösa ekvationer av typen
𝑥 2 = 1 (vilket uppenbart är en felskrivning).
Origo har tre listor på första uppslaget. Den ena beskriver det centrala innehåll som kapitlet
behandlar, precis som i Matematik 5000. Den andra listan beskriver vilka förkunskaper som
krävs för att ta sig an de komplexa talen, och den tredje listan radar upp det som man ska
kunna efter genomgått kapitel. Det ingår också två inledande uppgifter. Den ena går ut på
att lösa tre stycken ekvationer med hjälp av att talet 𝑖 har egenskapen 𝑖 2 = −1. Den andra
uppgiften handlar om att markera ett antal komplexa tal som punkter i det komplexa
talplanet. Det är bara Origo som tar upp det komplexa talplanet så pass tidigt i kapitlet. De
förväntar sig också att eleverna ska kunna rita in dessa komplexa tal som punkter innan det
har gåtts igenom hur ett komplex tal är uppbyggt med realdel och imaginärdel.
Även Exponent preseterar vilket centralt innehåll som kapitlet kommer beröra, i
punktform. På följande sida under rubriken inledning finns en sammanfattning av de
komplexa talens historia från 1500-talet fram till 1980-talet, från Cardano till fraktaler. I
texten står att ”För att illustrera komplexa tal behövs två dimensioner” och att ”Gauss
införde beteckningen 𝑖 = √−1”. Man presenterar också Juliamängder som exempel på
fraktaler (”sönderbrutna mängder”) som punkter i det komplexa talplanet, vars användning
presenteras som ”vilka är viktiga inom kaosforskning där man söker mönster i det till synes
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kaotiska och oförutsägbara, med tillämpningar inom bl.a. meteorologi, biologi och
ekonomi.” Det nämns också kort att komplexa tal används inom fysik och teknik vid
exempelvis arbete med växelström. Därefter följer vad de kallar ”din första uppgift”, se
figur 12.

Figur 11 – elevernas första uppgift i kapitlet om komplexa tal i Exponent.

Inledning
Bläddrar man vidare i läromedlen inleds kapitlet lite olika. Läromedlen Matematik 5000 och
Matematik M har båda en rubrik som heter inledning, vilket saknas i Origo, och Exponent
använde sig av den rubriken på fösta uppslaget. Under rubriken inledning i Matematik 5000
presenteras ett utdrag ur boken Fröken Smillas känsla för snö, se figur 12, som är en
skönlitterär bok inom kategorin deckare och kriminalromaner.

Figur 12 – utdrag ur Fröken Smillas känsla för snö i Matematik 5000.

Matematik M däremot har en inledning med teoretiskt innehåll. Inledningen börjar med
frågan ”Kan vi dela talet 8 i två delar så att delarnas produkt bli 25?” och ställer upp
ekvationen 𝑧(8 − 𝑧) = 25. Vilket leder till lösningen 𝑧 = 4 ± √−9 och påståendet om att
√−9 kallas för ett imaginärt tal, eller ”overkligt”, tal och att 4 ± √−9 kallas för komplext
tal. Det här räkneexemplet följs av en faktaruta där den imaginära enheten definieras som
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𝑖 2 = −1 ⇒ 𝑖 = √−1. De förklarar vidare att ordet komplext betyder sammansatt och att
ett komplext tal består av en reell del och en imaginär del. De ger också ett exempel på två
komplexa tal som endast skiljer sig med vilket tecken imaginärdelen har och förklarar att tal
som dessa benämns som konjugat till varandra. Därnäst illustreras ett koordinatsystem med
texten att x-axeln kallas för den reella axeln och y-axeln kallas för den imaginära axeln och
att ett sådant koordinatsystem kallas för det komplexa talplanet. De förklarar också att de
reella talen ligger på den reella axeln och de imaginära talen ligger på den imaginära axeln.
Vidare förklaras att ett komplex tal kan illustreras med hjälp av en pil (vektor) från origo till
punkten för det komplexa talet i det komplexa talplanet och att avståndet från origo till
punkten kallas för absolutbelopp. Inledningen avslutas med en ruta som sammanfattar det
som gåtts igenom, se figur 13, samt fyra exempeluppgifter. Den första handlar om att man
ska ange realdel och imaginärdel för fyra givna tal. Den andra uppgiften handlar om att
man ska bestämma fyra olika tals konjugat. Den tredje uppgiften handlar om att läsa av
punkter i det komplexa talplanet och skriva vilka komplexa tal dessa punkter motsvarar.
Den sista uppgiften handlat om att beräkna absolutbeloppet av två tal. Efter detta fortsätter
Matematik M med övningsuppgifter.

Figur 13 – sammanfattning av inledningen av komplexa tal i Matematik M.

Exponent har en del som de kallar för repetition som inleder kapitlet. Repetitionen handlar
om hur man i kurs 2 utvidgade talområdet för att även innefatta komplexa tal. Man tar upp
pq-formeln och att beroende på värdet på det under rottecknet i formeln har
andragradsfunktionen två reella rötter, en reell dubbelrot eller två komplexa (icke reella)
rötter. Vidare har man tre exempeluppgifter på olika andragradsekvationer, där den första
har just två reella rötter, den andra har en reell dubbelrot och den tredje har komplexa
rötter. Här uppmanar man att i lösningen av den med komplexa rötter att ”sätta
−1 = 𝑖 2 ”. Efter att antal övningsuppgifter har man sedan en inledning som enbart består
av text där man berättar om rektangulär form, realdel och imaginärdel. Man presenterar
också begreppet konjugat, om än kortfattat. Det nämns också att de reella talen är en
delmängd till de komplexa talen. Texten efterföljs av två exempeluppgifter där man ska
identifiera realdelen respektive imaginärdelen i fyra tal. Avslutningsvis följer fyra tal där
man ska skriva talens konjugat.
Origo har alltså ingen inledning i det avseendet som Matematik 5000, Matematik M och
Exponent. Efter inledningen går Matematik 5000 vidare med att illustrera hur de olika
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talmängderna hör ihop, något som också sker i Origo. Matematik 5000 använder sig av
rubriken ”De reella talen räcker inte” medan Origo har rubriken ”En utvidgning av
talsystemet”. Med utgångspunkt i de naturliga talen vidare till de hela talen, de rationella
talen, de irrationella talen och de reella talen så illustreras med hjälp av en bild, se figur 14,
hur de komplexa talen innefattar alla de tidigare nämnda talmängderna.

Figur 14 – bild över de olika talmängderna.

Begrepp i introduktionen
Tidigare presenterades vilka begrepp läromedlen tar upp i hela kapitlet gällande komplexa
tal, men vilka av dessa begrepp dyker upp redan i introduktionen? Origo är det enda
läromedlet som presenterar samtliga begrepp redan i introduktionen. I Matematik M var
det ett begrepp som finns i kapitlet men som inte finns med i introduktionen. Det begrepp
som inte var med var ett begrepp för en övrig form att skriva komplexa tal på. Alltså en
form utöver rektangulär eller polär. Matematik 5000 var det läromedel som var mest
sparsam i att presentera begreppen redan i introduktionen. Resultatet kan också ses i
tabellen nedan. Observera att de flesta av begreppen dyker upp i introduktionen på grund
av att läromedlen listar det centrala innehållet som kapitlet kommer handla om. Bortser
man från de begrepp som förekommer där skulle det vara betydligt färre kryss i tabellen.

Rektangulär form
Polär form

5000

M

x

x

Övrig form

Origo
x
x

Exponent
x
x

x

Komplexa talplanet
Komplext tal som punkt
Komplext tal som vektor
Konjugat

x
x

Absolutbelopp
De Moivres formel

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

Tabell 3.

6.2.3 Sammanhang
Matematik 5000 har fyra sidor i kapitlet om komplexa tal med rubriken ”Historik”. Den
första inleds med frågan ”Kan vi dela talet 10 i två delar så att produkten av de två delarna
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blir 40?” Därefter följer en beskrivning av hur Cardano ställde denna fråga under 1500talet och hur den löstes med hjälp av kvadratroten ur negativa tal. Vidare berättar man att
det var svårt för många att acceptera talen som verkliga tal och Descartes kallade dem
därför för imaginära tal, vilket är en benämning som finns kvar än idag. De fortsätter med
att berätta att det var först på 1800-talet som de komplexa talen blev allmänt accepterade
och avslutar med meningarna ”Idag bryr man sig inte så mycket om ifall tal ”finns till”. Om
de är praktiska att räkna med så använder vi dem!”. Längre fram i kapitlet finns den andra
sidan med rubriken ”Historik”. Avsnittet handlar om hur matematikerna Wessel, Argand
och Gauss oberoende av varandra under ungefär samma tidpunkt kom på hur man kan
representera komplexa tal geometriskt i det komplexa talplanet. Den tredje historiska
återblicken handlar om Euler som handlar om hur Eulers formel leder till formeln 𝑒 𝑖𝜋 +
1 = 0. Den sista historiska återblicken handlar om Gauss och hur han var den som införde
benämningen komplexa tal och att han var den som formulerade algebrans
fundamentalsats (varje polynom med komplexa koefficienter har minst en komplex rot).
I Matematik 5000 finns även ett avsnitt som är markerat med symbolen *, vilket betyder att
det är ett fördjupningsavsnitt. Avsnittet har rubriken ”Växelström” och handlar om hur
komplexa funktionerna kan underlätta beräkningarna i arbetet med detta. Det presenteras
tre räkneregler och sedan följer en sida med övningsuppgifter för eleverna att lösa. Se figur
15.

Figur 15 - exempel på autentisk uppgift med komplexa tal i Matematik 5000.

Matematik M, som nämnt ovan, inleder kapitlet med att presentera Eulers identitet och hur
de tal som ingår där i relaterar till varandra och olika delar av matematiken. De skriver
också att i kapitlet så kommer eleverna använda komplexa tal bland annat för att lösa
andragradsekvationer och svåra differentialekvationer. Kort nämner de att komplexa tal är
användbara inom exempelvis ellära. Utöver detta presenteras ingen historia eller exempel
på användningsområden.
Origo är nog det läromedel som erbjuder minst sammanhang för de komplexa talen. En
liten ruta på sidan som handlar om potenser av komplexa tal nämner Abraham de Moivre
och hur han var den som utsågs till domare i debatten mellan om det var Newton eller
Leibniz som kom på differentialkalkylen, samt att det finns en rykte om att de Moivre efter
några beräkningar lyckats förutspå sin egen död. På den absolut sista sidan i kapitlet, innan
sammanfattningen, finns en kort historia. Avsnittet tar upp hur det under 1500-talet
uppstod ett behov bland matematiker för det som vi idag kallar imaginära tal men att de
inte accepterades från början. De skriver också att ”Egentligen är inte imaginära tal
konstigare än andra tal. Det är helt enkelt behovet hos användaren som avgör vilka tal som
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är lämpliga att använda. För en fåraherde som har behov av att räkna antalet får i sin hjord,
är till exempel de negativa talen och bråktalen lika överflödiga som imaginära tal.”.
Exponent erbjuder kortfattat ett sammanhang till de komplexa talen genom att nämna
några användningsområden inom teknik och fysik. De erbjuder även en sammanfattad
historisk återblick till den första framställningen av komplexa tal.

6.2.4 Imaginära enheten som en rotation
Den tidigare forskningen i avsnittet bakgrund talar om att en visuell metod för att
introducera komplexa tal kan ur en didaktisk synvinkel underlätta förståelsen och vara
något att föredra. Med den visuella metoden i åtanke har läromedlen studerats för att se om
någon av dessa tillämpar denna metod. Metoden bygger sammanfattat på att den imaginära
enheten 𝑖 presenteras som en rätvinklig, 90 graders, rotation kring origo. En genomgång av
läromedlen resulterade i att samtliga på ett mer eller mindre diskret sätt innehåller den här
typen av representation av den imaginära enheten. Dock är det ingen av dem som använder
det på sättet som artiklarna föreslår. Utan det dyker mer upp som ett naturligt resultat, eller
en naturlig del i arbetet med det komplexa talplanet.
I läromedlet Matematik M dyker det upp i ett exempel i avsnittet ”multiplikation och
division i polär form”, se figur 17. Det nämns kort i lösningsförslaget för uppgiften att
multiplicera talet 𝑧 = 4(𝑐𝑜𝑠60° + 𝑖𝑠𝑖𝑛60°) med talet 𝑖: ”För talet 𝑖 gäller att
absolutbeloppet = 1 och argumentet = 90°. Talet 𝑖 motsvaras ju av en vektor som har
längden 1 och ligger längs den imaginära axeln.” De visar också i illustrationen att 𝑖
motsvarar en vinkelrät rotation moturs i det komplexa talplanet.

Figur 16 – imaginära enheten som en rotation i Matematik M.

I läromedlet Origo omnämns det, om möjligt, ännu mer subtilt. Här dyker det upp under
rubriken ”Potensformen 𝑒 𝑧 ” i ett exempel där man ska bestämma en lösning till
ekvationen 𝑒 𝑧 = 𝑖. I en liten ruta, som en notis till lösningsförslaget, se figur 18, står det:
”Om du markerar talet 𝑖 i det komplexa talplanet, så ser du att argumentet är

𝜋
2

= 90° och

att |𝑧| = 1.” Syftet att de omnämner det är ju i det här fallet för att skriva om talet 𝑖 på
polär form. Det är inte tänkt för att förklara eller ge förståelse om hur komplexa tal
fungerar. Det är också placerat i slutet på kapitlet. Här omnämns inte heller något om en
rotation.
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Figur 17 – imaginära enheten som en rotation i Origo.

I läromedlet Matematik 5000 i slutet av avsnittet med rubriken ”Komplexa tal på polär
form” finns en sida som kallas för ”Aktivitet”. Aktiviteter är, enligt författarna, avsedda för
att variera undervisning och är också i de flesta fall tänkta att arbetas med i grupp. Just den
här aktiviteten heter ”Multiplicera med 𝑖”. Aktiviteten består av fyra uppgifter där eleven
ska placera ut olika komplexa tal som vektorer i det komplexa talplanet. Därefter ska alla tal
multipliceras med 𝑖 och sedan även de markeras ut som vektorer i talplanet. De första tre
uppgifterna ser ut på det här sättet. Uppgift fyra däremot lyder: ”Formulera en regel om
vad som händer med absolutbeloppet och argumentet när man multiplicerar med 𝑖”. Det
som man visuellt kommer upptäcka av att rita in alla tal som vektorer är att varje gång ett
tal multipliceras med 𝑖 så sker just en vinkelrät rotation åt vänster. Syftet är dock att
beskriva vad som händer specifikt med absolutbeloppet och argumentet, men genom den
här uppgiften får eleverna åtminstone också en visuell bild av vad det innebär. Se figur 18.

Figur 18 – imaginära enheten som en rotation i Matematik 5000.
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Exponent har en sida med övningsuppgifter med multiplikation med komplexa tal och en
sida med övningsuppgifter med division med komplexa tal. Dessa sidor är placerade
ungefär i mitten av kapitlet. På sidorna finns en orange ruta som, för multiplikation,
innehåller texten ”Multiplikation med 𝑖 innebär en vridning 90 grader moturs av vektorn
z”, och på sidan för division innehåller texten ”Division med 𝑖 innebär en vridning 90
grader medurs av vektorn z”.
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7 Diskussion och slutsats
Avsnittet besvarar frågeställningarna, presenterar en slutsats samt ger förslag på vidare
studier/forskning.

7.1 Begreppsbilder och metoder
Den första frågeställningen handlade om vilka metoder och begreppsbilder som
presenterades i läromedlen. Nedan följer ett svar på den frågeställningen.

7.1.1 Matematik 2
Kursen Matematik 2 inkluderar en relativt liten del som berör de komplexa talen. Det
innehåll som finns går att relatera till den begreppsbild och metod som benämner
komplexa tal som ett matematiskt trick. Det vill säga att komplexa tal helt enkelt är till för
att lösa sådana andragradsekvationer som man annars menar saknar reella rötter. Drar man
kopplingen till kursplanen är det kanske inte förvånade att det är just denna metod som
dyker upp. Kursplanen uttrycker att komplexa tal ska presenteras i samband med lösning
av andragradsekvationer (Skolverket, 2017), vilket är precis det som görs. Det här är också
tydligt när man ser till den uppgift i nationella provet som behandlade det centrala
innehållet om komplexa tal. Eleverna behöver, baserat på uppgiften på nationella provet,
inte kunna räkna med komplexa tal, eller förstå den imaginära enheten, utan bara kunna
identifiera att en lösning med negativa kvadratrötter inte är reell. Ingen av läromedlen
erbjuder något i stil med den metod som forskningen rekommenderar, alltså att visa den
imaginära enheten som en rotation (Nordlander och Nordlander 2016; Trudgian, 2009).
Vill man ha en förändring och se detta i läromedlen kanske man måste utgå från en
förändring i kursplanen, då läromedlen utformas efter denna.

7.1.2 Matematik 4
I stora drag visar samtliga läromedel på liknande upplägg. När läromedlen studerades med
avseende på de olika begrepp som ingår kring de komplexa talen var det utmärkande att två
av fyra läromedel inte hade med begreppet ”rektangulär form”. Alla tre behandlade såklart
detta och hade med exempel och tillhörande övningar, men två utan att nämna begreppet
”rektangulär form”. Intressant är också att begreppet rektangulär form står med i
kursplanen, men i det nationella prov som studerades nämndes inte heller det begreppet
utan bara att man skulle skriva på formen 𝑎 + 𝑏𝑖.
Att de komplexa talen ses som ett matematiskt trick som används i syftet att kunna lösa
tidigare olösliga ekvationer är vanligt. Det är just det som samtliga läromedel, på samma
sätt som i Matematik 2, också uttrycker. Dock så uttrycker läromedlen fler än en förklaring
på vad ett komplext tal är. Flera läromedel presenterar komplexa tal som bestående av två
delar, realdel och imaginärdel, vilket relaterar till synsättet om komplexa tal som
tvådimensionella tal (Nordlander & Nordlander, 2012). Exponent, till exempel, har i
inledningen uppgifter som handlar om att identifiera realdel och imaginärdel i några givna
tal. Intressant att notera är att begreppen realdel och imaginärdel inte förekommer i
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kursplanerna, men förekommer ofta och väldigt tidigt i läromedlen. Det här kan stärka
synsättet om att komplexa tal har två skilda delar, vilket forskningen menar kan göra att
man får svårt att acceptera de komplexa talen som riktiga tal. Vidare uttrycker Matematik M
att ordet imaginär betyder overkligt, vilket är sant, men vilket samtidigt kan tänkas
ytterligare spä på tanken om att de komplexa talen egentligen inte existerar. Ett annat sätt
att se på de komplexa talen, enligt forskningen, är att se på dem som ett obegripligt
mysterium. Matematik 5000 inleder som nämnt kapitlet med ett utdrag ur en skönlitterär
bok, ett citat från utdraget lyder: ”För nu, på fläcken, utvidgar vi de reella talen med de
imaginära, kvadratrötter ur negativa tal. Det är tal som vi inte kan föreställa oss, tal som
normalmedvetandet inte kan rymma.”. Här beskrivs de komplexa talen som något som är
omöjligt att föreställa sig och som något som inte ryms i medvetandet, en beskrivning som
ganska enkelt går att tolka som att de komplexa talen skulle vara just ett obegripligt
mysterium.
Diskussionen om vilka metoder läromedlen använder för att introducera komplexa tal blir
egentligen obefintlig, då samtliga använder den först nämnda metoden. Metoden som
relaterar till synsättet på komplexa tal som ett matematiskt trick. En lösning på ekvationen
𝑥 2 + 1 = 0 leder till att man introducerar den imaginära enheten tillsammans med ett
axiomatiskt villkor, nämligen 𝑖 2 = −1. Ingen av de studerade läromedlen använder den
metod som författarna rekommenderar, att visa 𝑖 som en rotation (åtminstone inte i
introduktionen) (Nordlander & Nordlander, 2016).
Uppgifterna från nationella provet anspelar inte på någon av de begreppsbilder som
presenterats, utan uppgifterna är väldigt frikopplade från uppfattningar om vilken syn man
kan ha på de komplexa talen. De visar inte heller något behov egentligen av att kunna
förstå de komplexa talen och den imaginära enheten som en rotation. Det här är egentligen
inte så märkvärdigt då de nationella provet utformas efter kursplanerna och i kursplanen
för Matematik 4 verkar ingen av de begreppsbilder som presenteras förespråkas, till skillnad
från kursplanen i Matematik 2 då man tydligt kunde se kopplingar till komplexa tal som ett
matematiskt trick.
När jag studerade läromedlen såg jag att samtliga läromedel på olika ställen i kapitlet
faktiskt kort presenterade den imaginära enheten som en rotation. Origo och Matematik M
presenterade detta i termer om argument, medan Matematik 5000 använde det som en
aktivitet där det är upp till eleven själv att komma på detta genom att undersöka och rita
vad som händer i det komplexa talplanet när man multiplicerar med 𝑖 ett antal gånger.
Exponent nämnde det kort i samband med multiplikation och division med 𝑖. Jag tycker att
det är intressant att samtliga tar upp detta, men också att de gör det vid olika tidpunkter i
avsnittet. Frågan är om det ger mest effekt för elevernas förståelse och begreppsbilder om
detta dyker upp i introduktionen, så som forskning visar (Nordlander & Nordlander, 2016;
Trudgian, 2009) eller en bit in i avsnittet då man lärt sig räkna med komplexa tal.
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7.2 Sammanhang
Den andra frågeställningen handlade om läromedlen sätter de komplexa talen i något
sammanhang. Nedan följer ett svar på den frågeställningen.

7.2.1 Matematik 4
Att sätta det man ska lära sig i sammanhang kan underlätta förståelsen (Hazzan, 1999;
Boaler, 1993). Sammanhanget kan vara av olika karaktär och det som jag undersökt är om
läromedlen sätter de komplexa talen i ett sammanhang, antingen historiskt sammanhang
eller om de presenterar något användningsområde. Samtliga läromedel erbjuder ett
sammanhang av den sorten men i väldigt olika utsträckning. Matematik 5000 var det enda
läromedel som presenterade ett användningsområde tillsammans med uppgifter som
faktiskt var till för eleverna att lösa. Genom att göra detta kan eleverna inse att de
komplexa talen faktiskt har en betydelse och att man kan räkna med komplexa tal i
tillämpade områden. De övriga läromedlen innehåller endast rent matematiska
övningsuppgifter i stora mängder där fokus ligger på procedur. Att eleverna helt enkelt ska
lära sig räkna och behärska komplexa tal på rutin utan att egentligen veta varför det kan
vara nödvändig kunskap.
Samtliga läromedel hade med någon form av historia kring de komplexa talen. I vilken
utsträckning mängden av matematikens historia förekommer varierar kraftigt mellan
läromedlen. Matematik 5000 var det läromedel som hade betydligt flest historiska inslag,
medan Origo var det läromedel min minst historia. Vilken typ av historia som
presenterades varierade också väldigt mycket. Det som Origo presenterade kring hur de
Moivre förutspått datumet för sin bortgång känns inte lika relevant som det som
exempelvis Matematik 5000, där de inleder med frågan som liknar den som låg till grund
för att de komplexa talen faktiskt kom till. Den typen av historia anser jag kunna bidra
mycket mer till att man kan acceptera de komplexa talen som något användbart.

7.3 Slutsats
Den första frågeställningen handlade om vilken metod och vilken begreppsbild de olika
läromedlen erbjuder. För att ge ett sammanfattat svar på frågeställningen så är den främsta
begreppsbild som läromedlen erbjuder den som relaterar till de komplexa talen som ett
matematiskt trick, att de komplexa talen existerar för att vi ska kunna lösa ekvationer som
inte går att lösa med enbart reella tal. Metoden som läromedlen använder för att
introducera komplexa tal är just den som relaterar till synen på komplexa tal som ett
matematiskt trick, alltså i samband med att man ska lösa ekvationen 𝑥 2 + 1 = 0.
Den andra frågeställningen handlade om läromedlen satte de komplexa talen i någon form
av sammanhang. För att sammanfatta och svara på den frågeställningen så är svaret att
samtliga läromedel sätter de komplexa talen i ett sammanhang, i det avseende att de
presenterar historia och/eller användningsområde. I vilken utsträckning det sker är väldigt
varierande där Matematik 5000 gör det i störst utsträckning, medan Origo gör det minsta
av de fyra läromedlen.
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En intressant aspekt som dök upp när jag analyserade läromedlen var den att samtliga
nämner den imaginära enheten som en rotation, men ingen gjorde detta i samband med
introduktionen.

7.4 Förslag på vidare studier
Som en fortsättning på min egen uppsats skulle det vara intressant att undersöka hur några
lärare introducerar komplexa tal i sina egna klassrum. Använder de bokens metoder eller
använder de sig av andra metoder? Utifrån vilka metoder som används i ett specifikt
klassrum skulle man kunna undersöka vilka begreppsbilder eleverna i det klassrummet
tycks ha tillägnat sig.
Nordlander och Nordlanders studie (2012) visade att studenternas och elevernas
svårigheter kring de komplexa talen i de flesta fall relaterade till problemet med att
visualisera komplexa tal. Det här är också något som skulle vara intressant att undersöka
vidare. Vilka möjligheter finns det att visualisera komplexa tal och hur påverkar det elever
inlärning och begreppsbilder?
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