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Sammanfattning:  

Gymnasieelever och studenter har svårigheter att förstå och hantera komplexa tal, i synnerhet omvandlingar mellan de komplexa 

talens olika representationsformer. En innehållsanalys har utförts av två läroböcker – en gymnasiebok och en universitetsbok – med 

målet att undersöka omfattningen av transformationer av den geometriska representationen av komplexa tal, bland läromedlens 

teori, bilder och övningsuppgifter. Analysen visar att andelen övningsuppgifter som hanterar det geometriska registret i någon form 

uppnår ca. 15 % i båda läromedlen, med slagsida åt omvandlingar till det geometriska registret. I gymnasieboken förekommer 

geometriska representationer av komplexa tal i teorigenomgång, medan inga sådana förekomster existerar i universitetsboken. 

Implikationer diskuteras om vikten av att granska läromedlens måluppfyllelse att ge eleverna reella träningstillfällen för 

registerväxlingar. Förslag på kreativa utvecklingar av läroböcker ges. 
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Förord 
Denna rapport är mitt andra och slutgiltiga examensarbete på ämneslärarutbildningen vid Lin-

köpings universitet. Rapporten beräknades vara klar våren 2018, men blev på grund av olika 

omständigheter fördröjd ett år. Det är med stor glädje och lättnad som jag ser detta arbete, och 

därmed min utbildning, nå sitt avslut. Detta hade dock inte varit möjligt om det inte vore för ett 

antal personer i min nära omgivning, vilka jag här vill rikta särskilda tack till: 

De första personer jag vill tacka är Rebecka, Alfred, Martin och Marcus, som gett mig tröst, 

glädje och råd i stunder då det varit tungt att genomföra arbetet; mina studiekamrater Siri, 

Fredrik, Mattias, Daniel och Martin, vilka gjort min studieperiod väl värd den tid det tog; Jonas 

Bergman Ärlebäck, för den inspiration du varit i din struktur av kursplaneringar – en kunskap 

jag nu har nytta av som praktiserande lärare. 

Slutligen vill jag vända ett särskilt stort tack till min handledare, Björn Textorius. När arbetet 

blev för stort för att mäkta med, stod du kvar och gav mig vägledning långt längre än någon 

annan hade gjort. Inte bara har du väglett mig genom mitt examensarbete, utan även har du gett 

mig råd då livets påfrestningar varit för stora. Du har professionellt väglett mig genom teorier, 

analyser, språkliga formuleringar, kritiserat och uppbyggt. Aldrig har jag känt att du tyckt att 

mitt arbete varit dåligt, utan snarare har du fått mig att se bortom min egen självkritik. Tack! 

Den student som har dig som handledare bör skatta sig lycklig. 
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1. Inledning 
Många gymnasieelever och nyblivna universitetsstudenter har svårigheter att förstå och hantera 

komplexa tal (Conner, Rasmussen, Zandieh, & Smith, 2007; Danenhower, 2000; Karakok, 

Soto-Johnson, & Anderson Dyben, 2015; Nordlander & Nordlander, 2012; Smith, Zwolak, & 

Manogue, 2015; Trudgian, 2009) och det är angeläget att försöka kartlägga orsakerna till detta. 

Mitt förra examensarbete, en litteraturstudie (Pettersson, 2017), var ett bidrag till detta. Där 

redovisades vad som i matematikdidaktisk forskningslitteratur har skrivits om elevers1 före-

ställningar om komplexa tal; deras begreppsbilder (enligt Sfards (1991) terminologi).  Detta 

examensarbete är en fortsättning av mitt förra arbete. Jag undersöker hur två läroböcker, en för 

gymnasiet och en för nybörjarstudenter vid universitet, behandlar komplexa tal i text, bilder 

och uppgifter, med fokus på förekomsten av växlingar till och från geometrisk representation 

av komplexa tal. Detta eftersom förmågan att kunna växla mellan olika semiotiska register (se 

nästkommande avsnitt) är fundamental för matematisk kunskap. 

1.1. Bakgrund 

Komplexa tal är ett banbrytande, ofta kontraintuitivt, men betydelsefullt matematiskt begrepp 

med ett brett spektrum av tillämpningar inom matematik och naturvetenskap. Idén om kom-

plexa tal har inom skolmatematik ett av sina mest självklara användningsområden vid lösning 

av andragradsekvationer, som i allmänhet saknar reella lösningar. Genom införandet av den 

imaginära enheten 𝑖, definierad som 𝑖2 = −1, är det möjligt att ta rötter ur negativa tal, och ett 

helt nytt område inom talteorin öppnas. Framförallt är de komplexa talens existens en 

nödvändighet för formulerandet av algebrans fundamentalsats, som säger att varje polynom av 

grad 𝑛  har 𝑛  komplexa nollställen2 . Ett annat användningsområde av komplexa tal är vid 

lösning av linjära differentialekvationer med konstanta koefficienter. Begreppet komplext tal 

används även vid fronten av matematisk kunskap i ännu olösta problem, exempelvis Riemanns 

zeta-hypotesen, som indirekt behandlar primtalens förekomst bland de (positiva) naturliga 

talen. Inom vetenskaperna används komplexa tal bland annat för beskrivning av fasförskjutning 

av växelströmmar, kvantmekaniska fenomen, såväl som i princip alla fenomen som involverar 

periodicitet eller som går att modellera med hjälp av vektorer. Sammanfattningsvis, givet 

begreppets mångfaldiga tillämpningar inom både naturvetenskapen och matematik, är studier 

av dess behandling inom undervisning och lärande av stor relevans för utbildningen av framtida 

yrkesverksamma inom flertalet arbetsområden. Det är därför förvånande att sådana studier är 

sällsynta och svåra att hitta. Studien som redovisas i denna rapport kan därmed i förlängningen 

ses som ett bidrag till att minska denna brist. 

                                                 
1 Ordet elev betecknar i detta dokument både gymnasieelever och universitetsstudenter. I det fall det skrivs 

specifikt om endera av dem, används gymnasieelev respektive student eller liknande. 
2 Med hänsyns till multiplicitet. 
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Undervisning om komplexa tal nämns uttryckligen i det centrala innehållet för tre av gym-

nasieskolans elva matematikkurser. I två av dessa tre, Matematik 2b och Matematik 2c, skrivs 

att undervisningen ska behandla ”utvidgning av talområdet3 genom introduktion av begreppet 

komplext tal i samband med lösning av andragradsekvationer” (Skolverket, 2011). Begreppet 

introduceras med andra ord utifrån behovet att lösa ett matematiskt problem, ålagt av ämnes-

planen. Det är dock i den tredje av ovan nämnda tre kurser, Matematik 4, som merparten av 

undervisningen om komplexa tal sker. I det centrala innehållet för denna kurs står det att under-

visningen ska beröra: 

• Metoder för beräkningar med komplexa tal skrivna på olika former inklusive 

rektangulär4 och polär form. 

• Komplexa talplanet, representation av komplext tal som punkt och vektor. 

• Konjugat och absolutbelopp av ett komplext tal. 

• Användning och bevis av de Moivres formel. 

• Algebraiska och grafiska metoder för att lösa enkla polynomekvationer med kom-

plexa rötter och reella polynomekvationer av högre grad, även med hjälp av faktor-

satsen. (Skolverket, 2011, s. 27) 

En sådan utförlig förteckning av undervisningen om komplexa tal har tidigare inte existerat i 

svenska skolan. I undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk, redan år 1939, erbjöds 

undervisning om komplexa tal enbart som ett tillägg i den ordinarie matematikundervisningen, 

för dem som ansågs särskilt matematiskt begåvade. Tillägget bestod av uppgifter om komplexa 

tal och lösningen av den allmänna tredjegradsekvationen (Skolöverstyrelsen, 1939). Utöver 

detta nämns inget mer om varken komplexa tal eller imaginära tal. Så är även fallet i den 1960 

införda kursplanen i matematik på gymnasiet, där komplexa tal återigen förekommer som ett 

tillägg till den ordinarie undervisningen. Däremot nämns imaginära tal i samband med 

ekvationer av typen 𝑥2 = −1, men med instruktionen att man inte bör ”syssla mera ingående 

med dem; man bör t. ex. inte behandla förenkling av uttryck, innehållande sådana tal” med 

argumentet att matematikundervisningen i princip håller sig till de reella talen 

(Skolöverstyrelsen, 1960, s. 132). Det är först i och med införandet av den nya gymnasieskolan 

år 1965, som en förändring sker i undervisningen om de komplexa talen: nu ingår de komplexa 

talen i den ordinarie undervisningen för natur- och tekniklinjerna. Fokus för undervisningen 

ligger på definition och användning av komplexa tal, absolutbelopp och argument, de Moivres 

formel och komplexvärda funktioner av reell variabel. Därtill nämns att undervisningen ska 

beröra geometriska representationer av komplexa tal i form av vektorer (Skolöverstyrelsen, 

1965). Dessutom ges ett tydligt användningsområde för de komplexa talen inom elläran, där 

bland annat 𝑗𝜔-metoden är ett standardverktyg. År 1994 sker en uppdelning av matematikäm-

net för gymnasiet i flertalet kurser, varav Matematik E är den kurs där komplexa tal ingår. Efter 

genomgången kurs skulle gymnasieeleven ”ha kännedom om hur talområdet utvidgats till kom-

plexa tal” och ”kunna räkna med komplexa tal skrivna i olika former samt kunna lösa enkla 

                                                 
3 I kurs Matematik 2c används ordet ”talsystemet”. 
4 Rektangulär form är det samma som kartesisk form. 
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polynomekvationer med komplexa rötter” (Skolverket, 1994). Några år senare sker ett tillägg 

till kursbeskrivningen, där gymnasieeleverna dessutom ska ”kunna arbeta med problem, som 

kräver en överblick över förvärvade kunskaper inom den komplexa talmängden (…)” 

(Skolverket, 2000, s. 13). Sammanfattningsvis kan konstateras att komplexa tal, för det första, 

generellt är något som tagit allt större plats i matematikundervisningen, och för det andra att 

det finns en tydlig trend av hur undervisning om representations- och uttrycksformer succesivt 

förts in i styrdokumenten. 

I mitt förra examensarbete utfördes en kartläggning av de begreppsbilder av komplexa tal, 

som har påvisats av matematikdidaktisk forskning. Följande totalt åtta begreppsbilder5 hittades, 

där ett komplext tal ses som  

• ett matematiskt trick,  

• ett tvådimensionellt tal,  

• ett symboliskt uttryck,  

• ett obegripligt mysterium,  

• egentligen inget tal,  

• har en storleksordning,  

• komplexa rötters natur ifrågasätts och  

• imaginära enheten uppfattas som en enhetsvektor   

(se Pettersson (2017) för originalreferenser).  

Under arbetet med kartläggningen framkom att elever även har en del procedurella svårigheter 

att hantera komplexa tal och dess många representationsformer. Bland annat handlar det om 

särskilda svårigheter att utföra trigonometriska beräkningar för komplexa tal skrivna på polär 

form och att utföra byten mellan uttrycksformer, samt att avgöra när ett sådant byte vore lämp-

ligt (Danenhower, 2000; Smith, Zwolak, & Manogue, 2015). Vidare har de svårt för att göra 

förenkling av komplexa bråk med hjälp av förkortningar (Danenhower, 2000). Anmärknings-

värt är att det även förekommer studier som belyser att en del elever betraktar algebraiska och 

geometriska representationer av komplexa tal som två olika och helt skilda matematiska objekt 

(Panaoura, Elia, Gagatsis, & Giatilis, 2006).  

Enligt Duvals (2006) teori om register av semiotiska representationer skiljer sig matematisk 

kunskap från annan kunskap, på det viset att de matematiska objekten inte direkt kan tas på, 

utan måste (ofullständigt) representeras. Det är dessutom enbart med hjälp av dessa represen-

tationer som de matematiska objekten nås, genom kommunikation och konceptualisering inom 

olika register (exempelvis algebraiskt, geometriskt eller verbalt register). Varje representation 

tar fasta på några av objektets egenskaper, vilket innebär att det är rimligt att anta att använd-

ningen av olika representationsformer stimulerar en djup förståelse av dessa egenskaper, och 

således av det matematiska objektet. Det är, enligt Duval, inte tillräckligt att lära sig hantera de 

olika representationerna i sig, utan det är även viktigt att lära sig att göra kopplingar mellan 

dessa representationer, något som Duval kallar för koordination av register. Duval identifierar 

                                                 
5 Notera att dessa åtta begreppsbilder ska ses som en samling av potentiella begreppsbilder som kan förekomma 

i klassrummet, utgående ifrån en litteraturstudie av vilka begreppsbilder (Sfard, 1991) som manifesterats bland 

gymnasieelever, studenter och lärare. 
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vidare tre aktiviteter relaterade till processen av när matematiskt begrepp tillskrivs mening 

(kallat semiosis): formation av en representation inom ett specifikt register, behandling (eng: 

treatment) av denna representation inom detta register, och omvandling (eng: conversion) till 

en annan representation inom ett annat register. I ljuset av detta kan konstateras att de ovan 

nämnda svårigheter som elever upplever är just att behandla komplexa tal inom de algebraiska 

och geometriska registren, samt att en koordination av de komplexa talens representationer 

saknas. Sådana svårigheter kan bemötas om elever ges förutsättningar att öva på just transform-

ationer (behandling och omvandling) av komplexa tal. 

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka på vilket vis komplexa tal introduceras 

för elever i läroböcker som används i undervisning på gymnasiet och universitetet. Syftet är 

även att undersöka huruvida läromedlen tar hänsyn till de tidigare nämnda svårigheter som 

elever har. Framförallt är syftet att analysera läromedlen med avseende på teori och uppgifter, 

som berör omvandling till och från geometrisk representation eller behandling av komplexa tal 

inom det geometriska registret, enligt  Duvals (2006) terminologi. Med det geometriska regist-

ret avses här det semiotiska system som involverar att ett komplext tal representeras med en 

illustration, i huvudsak i form av en punkt eller vektor i det komplexa talplanet (se avsnitt 2.1.1). 

Den övergripande frågeställningen studerad i arbetet är: 

• Hur hanteras geometriska representationer av komplexa tal i läroböcker för gymnasiet 

och för universitetet? 

För att besvara frågan om hur läromedlen hanterar den geometriska representationen av 

komplexa tal måste dels en kvalitativ dels en kvantitativ fråga besvaras: för det första hur ofta 

geometriska representationer av komplexa tal förekommer i läromedlen; för det andra i vilket 

sammanhang och på vilket vis dessa representationer förekommer. Den övergripande fråge-

ställningen har därför preciserats till följande frågor:  

I. I vilken omfattning förekommer behandling och omvandling av geometriska represen-

tationer av komplexa tal i läroböcker för gymnasieelever och nybörjarstudenter vid uni-

versitet? 

II. Var och hur används geometriska representationer av komplexa tal i dessa läroböcker? 

1.3. Avgränsningar 

Till följd av den begränsning av tid som fanns till detta arbete, beslutades att enbart analysera 

två läroböcker: en lärobok för bruk vid gymnasiet; en lärobok för bruk vid universitetsstudier. 

Därmed kan analysen enbart ses som en fallstudie (Bryman, 2011). Det gjordes även en av-

gränsning i form av vilka delar av läromedlen som analyserades. Inom ramen för denna studie 

är det enbart de specifika kapitel som introducerar komplexa tal som analyserats. Det kan 

förvisso vara så att komplexa tal behandlades även i andra kapitel, allt eftersom läromedlet 

introducerar andra områden inom matematiken som involverar komplexa tal, men där kom-

plexa talen inte är det huvudsakliga läroobjektet. 
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2. Metodologi 
I kapitlet redovisas det teoretiska ramverk som legat till grund för utformandet av den metod 

och det analysverktyg som användes i studien. Förutom detta omnämns även hur urvalsproces-

sen gick till, så väl som de etiska överväganden som gjordes. 

2.1. Teoretiskt ramverk 

Studiens teoretiska ramverk utgörs huvudsakligen av två teorier: teorin om register av 

semiotiska representationer, som redan omnämnts i rapportens bakgrund, och teorin om 

didaktisk transposition. Den senare av dem redovisas härnäst, först efter en kort definition och 

beskrivning av ett komplext tal och några av dess representationer. 

2.1.1. Begreppet komplext tal och dess representationsformer 

Den komplexa talkroppen definieras formellt som mängden av de ordnade par 𝑧 = (𝑥, 𝑦) ∈ ℝ2, 

vilka följer tillhörande definition av operationerna addition och multiplikation6: 

𝑧1 + 𝑧2 = (𝑥1, 𝑦1) + (𝑥2, 𝑦2) = (𝑥1 + 𝑥2, 𝑦1 + 𝑦2) 

𝑧1 ∙ 𝑧2 = (𝑥1, 𝑦1) ∙ (𝑥2, 𝑦2) = (𝑥1𝑥2 − 𝑦1𝑦2, 𝑥1𝑦2 + 𝑥2𝑦1) 

Talen benämns ”komplexa” eftersom de består av två delar, där 𝑥 motsvarar realdel och 𝑦 ima-

ginärdel. Det är på grund av att de komplexa talen i grunden definieras som ett ordnat par som 

de kan representeras geometriskt som punkter eller vektorer i ett så kallat komplext talplan med 

en realaxel och imaginäraxel (se Figur 1).  

 

Figur 1. Geometrisk representation av komplext tal; komplexa talplanet. 

Om en imaginär enhet 𝑖 införs, definierad som 𝑖 = (0,1), kan de komplexa talen i förläng-

ningen även representeras algebraiskt som 𝑧 = 𝑥 + 𝑦𝑖. De komplexa talen har med andra ord 

en rikedom vad gäller representationsformer, och både de algebraiska och geometriska repre-

sentationerna kan uttryckas på flertalet vis. I allmänhet kan exempelvis punkter representeras 

                                                 
6 Utifrån definitionerna för addition och multiplikation kan resterande operationer subtraktion och division 

härledas. 
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med kartesiska eller polära koordinater, och så är även fallet med komplexa tal: förutom en 

realdel och imaginärdel, har de komplexa talen en riktning (”argumentet”) och en längd 

(”belopp”). Geometriskt kan detta illustreras med en vektor i planet. 

2.1.2. Teorin om didaktisk transposition 

Enligt teorin om didaktisk transposition är ett svar om matematikens epistemologi (”Vad är 

matematisk kunskap?”) till stor grad beroende på vem som besvarar, och, än mer, den kontext 

i vilket frågan ställs och besvaras. Winsløw (2010) poängterar att "matematik" inte är en enhet-

lig disciplin, utan mer av en samling av besläktade discipliner med samma namn, vilka var och 

en har sina egna normer och kunskapssyn. Winsløw skriver även att  teorin om didaktisk trans-

position här har sitt huvudsakliga syfte att undersöka hur kunskap beror på den institutionella 

kontexten, så väl som hur kunskapen förändras och anpassas när den överförs från en institution 

till en annan. Denna transpositionskedja består av fyra institutioner som var och en förvaltar 

olika perspektiv på matematisk kunskap (se Figur 2):   

• Den första institutionen är kollektivet av de institutioner som producerar och använder 

matematisk kunskap. Matematisk kunskap är i huvudsak akademisk med i allmänhet 

liten hänsyn till hur ämnet ska läras ut (scholarly knowledge). 

• Den andra institutionen är utbildningssystemet och kollektivet av matematikdidaktiker, 

vars huvudsakliga uppgift är att ”tänka kring kunskap” (gemensamt kallad noosphere) 

och på så vis göra matematiken undervisningsbar. Denna process styrs till stor del av 

läroplaner och läromedel som bygger på samhällets epistemologiska uppfattningar av 

matematik; om vad som ska läras ut (knowledge to be taught). Inom ramen för denna 

rapport benämns denna matematiska kunskap som skolmatematik. 

• Den tredje institutionen är klassrummet, var matematisk kunskap består i huvudsak av 

det som de facto undervisas (taught knowledge). 

• Slutligen, den fjärde och sista institutionen är den matematisk kunskap som eleven 

tillgodosett sig från undervisningen (learned, available knowledge). 

(Bosch & Gascón, 2006; Foss Mortensen & Winløw, 2011) 

Transpositionskedjan beskriver hur matematisk kunskap förändras och anpassas när den 

överförs från de akademiska institutionerna, genom utbildningssystemet, till klassrummet och 

slutligen eleven. ”Matematik” kan således förstås som en produkt av denna transpositionskedja, 

där studiet av hur en given matematisk kunskap kan betraktas utifrån de fyra institutionernas 

perspektiv. En läromedelsanalys är med andra ord att betrakta matematiken utifrån perspektivet 

av noosphere, och kan inte säga något om vad som faktiskt undervisas, än mindre om vad eleven 

lärt sig.  

 

Figur 2. Den didaktiska transpositionskedjan (Bosch & Gascón, 2006, s. 56) 
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2.2. Val av metod 

Studiens frågeställningar lyder: 

I. I vilken omfattning förekommer behandling och omvandling av geometriska represen-

tationer av komplexa tal i läroböcker för gymnasieelever och nybörjarstudenter vid uni-

versitet? 

II. Var och hur används geometriska representationer av komplexa tal i dessa läroböcker?  

För att besvara dessa frågeställningar lämpar sig innehållsanalys som metod, vilket kortfattat 

kan beskrivas som en systematisk analys av texter där innehållet kvantifieras utifrån förkon-

struerade kategorier (Bryman, 2011). De två viktigaste redskapen vid innehållsanalys är kod-

ningsschemat och kodningsmanualen. Tillsammans utgör de analysverktyget för kodning av 

varje text utifrån ett antal förvalda dimensioner. Ett exempel på en dimension för denna studie 

är en illustrations placering i läromedlet, där de olika kategorierna är läromedlets tre segment 

teori, exempeluppgifter och övningsuppgifter. Vid utformandet av kodningsschema är det, 

enligt Bryman (2011), viktigt för entydigheten att kategorierna inom varje dimension är 

disjunkta och att de tillsammans täcker hela utfallsrummet, samt att dimensionerna även de är 

disjunkta. Bryman skriver även att det därtill är viktigt med tydliga instruktioner, så att det inte 

råder några tveksamheter om skillnaderna mellan kategorierna och dimensionerna. 

I vanliga fall utgör kodningsschema och kodningsmanual två separata objekt, för att red-

skapet inte ska bli för omständligt att använda. Detta är särskilt relevant då listan över kategorier 

som ingår i kodningsmanualen är lång, vilket inte var fallet i denna studie. Därmed konstruera-

des kodningsschemat och kodningsmanualen som ett enda objekt, som benämns kodnings-

schema (se Tabell 1 för exempel). 

Tabell 1. Exempel kodningsschema 

Placering 

Teori Ex. Uppg. 

   

 

Fullständigt kodningsschema redovisas i avsnitt 2.4. I nästkommande avsnitt 2.3 ges en de-

taljerad redogörelse för framtagandet av analysverktyget, baserat på teori och beslut om vilka 

dimensioner som ansetts relevanta att koda för att besvara studiens frågeställningar. 

2.3. Utveckling av analysverktyg 

För att kunna besvara frågan om omfattning av förekomst av behandling och omvandling av 

geometriska representationer av komplexa tal, såväl som var och hur dessa geometriska repre-

sentationer används, krävdes först ett analysverktyg som konkretiserar vad som räknas som en 

geometrisk representation. Inledningsvis insågs att det finns åtminstone två typer av geomet-

riska representationer av komplexa tal som, i viss mån, förekommer i läroböckerna: dels alla de 

geometriska representationer som existerar i form av en explicit illustration; dels alla potentiella 

geometriska representationer, i de fall det förekommer en textbaserad uppmaning till eleven att 
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själv konstruera en geometrisk representation av ett komplex tal. Med andra ord krävdes både 

bild- och textanalys, där textanalysens huvudsakliga syfte var att söka de potentiella geomet-

riska representationerna eftersom dessa inte upptäcks vid bildanalys. Därtill gav textanalysen 

information om hur de geometriska representationerna användes (deras syfte), genom att se till 

vilken form av transformation det var fråga om. Följande fyra kategorier användes för detta: 

GG Behandling av komplexa tal inom det geometriska registret. 

XG Explicit uppmaning eller förslag om, samt utfört byte till geometriskt register. 

GX Explicit uppmaning eller förslag om, samt utfört byte från geometriskt register. 

G  Det geometriska registret behandlas inte explicit. 

Ovanstående kategorier av transformationer av komplexa tal kan förekomma på två olika vis: 

antingen utförs transformationen explicit i läromedlet, i form av en teorigenomgång eller ex-

empeluppgift, eller så uppmanas eller uppmuntras eleven att utföra transformationen, i form av 

en övningsuppgift (se Bilaga C – Exempel på transformationer av komplexa tal för exempel på 

hur kategoriseringen kan användas). Eftersom en av läromedlet redan utförd transformation av 

en geometrisk representation kräver en explicit bild, förväntas inga potentiella geometriska 

representationer av komplexa tal förekomma i teorigenomgång eller exempeluppgifter. 

Textanalysens syfte av att söka geometriska representationer ansågs därmed enbart uppfyllas 

bland övningsuppgifterna, där varje uppgift kategoriserades utefter ovanstående fyra kategorier.  

Ytterligare en anledning till att söka omfattningen av behandling och omvandling av 

geometriska representationer av komplexa tal bland uppgifter specifikt, är att elever kan antas 

interagera med läromedlet som mest i dessa delar av läromedlet. I övrigt utfördes bildanalys på 

samtliga delar av läromedlet (med förvisso grundläggande textanalys för att avgöra bildens 

sammanhang). 

Antalet geometriska representationer av komplexa tal (explicita och potentiella) räknades för 

att söka omfattningen, samt att deras placering i förhållande till läromedlets tre segment – teori, 

exempeluppgifter och övningsuppgifter – noterades för att besvara frågan om var dessa geo-

metriska representationer användes. 

För att avgöra huruvida en illustration ansågs vara en geometrisk representation av ett kom-

plext tal, kategoriserades bilder efter deras grad av konceptualisering, enligt ett analysverktyg 

framtaget av González-Martín, Nardi och Biza (2011): 

• En icke-konceptuell (IK) bild relaterar inte till något matematiskt objekt och dess syfte 

är enbart dekorativt. 

• En semi-konceptuell (SK) bild är en illustration av ett matematiskt begrepp, men är inte 

del av ett argument eller förklaring. 

• En konceptuell (K) bild används för att förklara ett begrepp, eller för att illustrera ett steg 

i ett bevis. Dess funktion är att hjälpa eleven att förstå ett matematiskt argument. 

Det är i regel enbart de två senare kategorierna, som anses utgöra geometriska representationer 

av matematiska objekt, där syftet för de geometriska representationerna skiljer sig: i den andra 

kategorin förekommer de geometriska representationer som eleven inte förväntas interagera 
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med, till skillnad från den tredje kategorin. I det fall det sker en konkret uppmaning till eleven 

att utföra en behandling eller omvandling av en geometrisk representation, betraktas en illust-

ration med andra ord alltid som en konceptuell bild (K), enligt ovanstående kategorisering. I 

det fall den geometriska representationen enbart ska betraktas, anses den vara semi-konceptuell 

(SK). De explicit förekommande geometriska representationernas omfattning och syfte räkna-

des och kategoriserades därmed i enlighet med huruvida de placerades inom kategorierna SK 

och K. Även övriga, dekorativa illustrationer (kategori IK), räknades. 

Två datamängder togs fram vad gäller omfattning: dels andelen explicit förekomna 

geometriska representationer av komplexa; dels andelen övningsuppgifter där eleven 

transformerar geometriska representationer av komplexa tal. Att endast räkna antalet hela 

uppgifter insågs dock vara otillfredsställande, i och med att vissa uppgifter kräver mer av 

elevernas kunskaper och tid. Därtill har i allmänhet vissa övningsuppgifter i läroböcker blivit 

uppdelade i ett antal deluppgifter (a, b, c, osv.) medan andra, som inte blivit det, med fördel 

kunde bli det. I denna studie gjordes ett val att räkna antalet deluppgifter. Detta grundade sig i 

att det vid en inledande analys av läromedlen insågs att i de fall endast en deluppgift (av flera 

från samma uppgift) berör det geometriska registret, skulle räkning av hela uppgifter ge 

missvisande data. Ska i sådana fall hela uppgiften noteras som att den berör det geometriska 

registret eller inte? Svaret blir självklart att en uppdelning måste ske där varje deluppgift räknas 

för sig, så att omfattningen av behandling och omvandling av geometriska representationer blir 

tillförlitlig.  

Förutom antalet bilder och övningsuppgifter räknades även antalet sidor som berörde kom-

plexa tal, samt hur dessa placerade sig över läromedlens interna delkapitel och segment. Lik-

nande problem uppstod som för räkning av antalet uppgifter, där det i allmänhet inte är helt 

uppenbart hur sidräkning ska utföras. Förslagsvis hade det kunnat räcka med att enbart räkna 

antalet sidor för det kapitel som berör komplexa tal, men i vissa fall berörde kapitlen ett vidare 

matematiskt innehåll än enbart den komplexa talmängden. Sidorna behövde således räknas en 

och en. Det kunde även röra sig om att halva sidan rymdes av en dekorativ bild, eller att en 

tredjedel av sidan tog upp något nytt område i matematiken som inte har någon anknytning till 

det komplexa. Vidare insågs att det inte i alla fall är självklart var gränsen går för vad som hör 

till ”det komplexa” och vad som inte gör det. Exempelvis kan en tredjegradsekvation med två 

komplexa rötter användas för att illustrera polynomdivision, en matematisk kunskap som 

generellt inte kräver några räknefärdigheter om komplexa tal – ändå finns de komplexa talen 

där, inbyggd i uppgiften! Beslutet togs att inkludera de avsnitt av läromedlen, där det matema-

tiska innehållet explicit berörde komplexa tal eller i de fall det matematiska innehållet nödvän-

digtvis krävde eller nämnde kunskaper om komplexa tal. Dessutom valdes räkningen att utgå 

utifrån en uppskattning av hur stor del av en sida som berörde komplexa tal, så att exempelvis 

en sida som till hälften bestod av en dekorativ bild noterades som en halv sida. För att kunna 

utföra kvantitativa jämförelser mellan de båda läroböckernas fördelning av sidantal över det 

matematiska innehållet, gjordes även en tematisk indelning av läroböckernas avsnitt. Totalt an-

vändes åtta teman (se Tabell 2), framtagna utifrån dels en inledande analys av läromedlens 
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övergripande innehåll, dels det centrala innehållet för Matematik 4 som berör komplexa tal (se 

Bakgrund). 

Tabell 2. Tematisk indelning av läroböckernas innehåll 

Tema Kod 

Operationer kartesisk form A 

Komplexa talplanet B 

Matematiska tillämpningar C 

Operationer polär form D 

de Moivres formel E 

Binomiska ekvationer F 

Komplex exponentialfunktion G 

Övrigt H 

 

2.4. Kodningsschema och kodningsmanual 

Utgående från de resonemang som redovisats i förgående avsnitt, konstruerades två kodnings-

scheman: ett för läromedlens bilder och ett för deras övningsuppgifter. Dimensionerna för läro-

medlets bilder var placering, konceptualisering och registerbyte, med tillhörande kategorier 

teorigenomgång, exempeluppgift, övningsuppgift och icke-konceptuell, semi-konceptuell, 

konceptuell samt de fyra kategorier för registerväxlingar som listades i föregående avsnitt, här 

noterade som GG, GX, XG och G. Kodningsschemat för läromedlens bilder redovisas nedan i 

Tabell 3.  

Tabell 3. Kodningsschema läromedlens bilder 

Placering Konceptualisering Registerbyte 

Teori Ex. Uppg. IK SK K GG GX XG G 

          

 

Som tidigare konstaterats i avsnitt 2.2 är det i allmänhet betydelsefullt att varje dimension är 

disjunkt. Så är inte fallet med konceptualisering och registerbyte: ett registerbyte till eller från 

det geometriska registret kräver att den bild som förekommer visar ett matematiskt objekt som 

del av en process; bilden kan inte vara icke-konceptuell (IK) då den används för ett registerbyte. 

Att dimensionerna konceptualisering och registerbyte inte är fullständigt oberoende ansågs 

dock inte vara något problem, eftersom det huvudsakligen är registerbyten som är intressanta 

och konceptualiseringen enbart kontrolleras för att nå fram till de bilder som erbjuder sådana 

transformationer. Båda dimensionerna togs dock med i kodningsschemat för att ge större över-

blick i analysprocessen.  
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Dimensionerna för läromedlets övningsuppgifter var enbart registerbyte, och kodnings-

schemat redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4. Kodningsschema läromedlens övningsuppgifter 

Registerbyte 

GG GX XG G 

    

 

I vissa fall förekom uppgifter eller bilder vilka bedömdes tillhöra två kategorier inom 

dimensionen registerbyte. Även här är alltså inte kategorierna fullständigt disjunkta. Detta inne-

bär i praktiken att de vid redovisning av totala antalet uppgifter kommer de värden som anges 

i rapportens tabeller inte alltid stämma överens, eftersom tabellerna visar olika saker. Däremot 

anges procentsatserna alltid så att summan av alla listade uppgifter inom en specifik tabell 

uppnår 100%. Anledningen till denna ”dubbelkodning” beror på att en bild eller övningsuppgift 

ansetts kunna erbjuda eleven lärotillfälle för två olika registerbyten, exempelvis i form av att 

en och samma uppgift uppmanat eleven att utföra två olika registerväxlingar. Att inte utföra en 

dubbelkodning vore att missa information om omfattningen av registerbyten i läroböckerna. 

Förslagsvis hade analysenheterna kunnat göras mindre, så att exempelvis en sådan dubbelkodad 

uppgift utgjorde två analysenheter. Resultatet hade dock blivit det samma. 

Förutom notering av antalet förekommande objekt, som faller inom en särskild kategori 

inom varje dimension, listades samtliga objekt för att lättare få en översikt över analysproces-

sen. På så vis kunde omvärdering av en kodning enkelt ske. Exempel på detta syns i Bilaga A 

– kodning av bilder och Bilaga B – kodning av uppgifter. 

2.5. Urval av läroböcker 

Läroböcker valdes efter kriteriet att de skulle vara representativa för den litteratur, som används 

vid svenska gymnasier och universitet på respektive stadium. Detta innebär bland annat för 

gymnasieboken att den ska vara producerad efter år 2011, efter den nya läroplanens införande. 

Därtill applicerades ett tillgänglighetsurval, baserat på vilken litteratur som fanns att tillgå vid 

Linköpings universitets lokala bibliotek på Campus Valla. Enligt dessa kriterier gjordes ett val 

att analysera gymnasieboken M4 (Sjunnesson, Holmström, & Smedhamre, 2013) och universi-

tetsboken matematisk analys – en variabel (Forsling & Neymark, 2011). 

2.6. Etiska övervägningar 

Viss etiskt övervägande ägde rum, där analysmetoden innebar kopiering av läroböcker, vilket 

möjligen strider mot kopieringsförbudet utifall att det kopierade materialet användes till något 

annat än enbart analys. Därmed krävdes viss diskretion i förhållande till hur det kopierade 

materialet hanterades. En bibliotekaries expertis efterfrågades, varpå beslutet togs att ändå kopi-

era upp materialet för personligt bruk vid analysprocessen. 
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3. Resultat 
I följande avsnitt redovisas resultat av text- och bildanalys av de två läromedlen. För en mer 

utförlig lista över kodning, se Bilaga A – kodning av bilder och Bilaga B – kodning av uppgifter. 

3.1. Gymnasieboken: M4 

Läroboken M4 (Sjunnesson, Holmström, & Smedhamre, 2013) berör komplexa tal i två del-

kapitel placerade i det fjärde kapitlet: komplexa tal och komplexa tal i polär form. Första del-

kapitlet består av totalt nio avsnitt och andra delkapitlet av totalt sju avsnitt, redovisade nedan 

i Tabell 5.  

Tabell 5. Översikt upplägg kapitel 4, M4 

Avsnitt Tema Sidantal Antal deluppgifter 

Komplexa tal    

Inledning A 4 38 

Räkning med komplexa tal A 4 53 

§ Digitala rutan: a + bi A 1 5 

Ekvationer C 2 32 

Mer om komplexa talplanet B 3 19 

* Faktorsatsen C 3,5 16 

* Polynomdivision C 1,5 7 

* Ekvationer med känd reell rot C 2 9 

* § Aktivitet: skissa tredjegradsfunktioner H 1 5 

Komplexa tal i polär form    

Polär form D 4 33 

§ Aktivitet: upptäcka samband - 1 8 

Multiplikation och division i polär form D 5 28 

de Moivres formel E 1,75 20 

Ekvationer av typen zn = w (binomiska ekvationen) F 3,25 15 

Funktionen y = ez G 3 26 

§ Digitala rutan: polär form D 1 4 

𝛴 =  41 318 

 

Inom varje avsnitt ges först en inledande teorigenomgång av det nya matematiska innehållet, 

med tillhörande exempeluppgifter. Sedan ges ett antal övningsuppgifter för gymnasieeleven att 

träna sina nyvunna kunskaper med. I de två delkapitlen bryts det upprepade mönstret av vid 

fyra tillfällen, två gånger vardera, med en särskild problemuppgift (markerad med § i tabellen 

ovan). Problemuppgifterna är antingen av typen att fördjupa gymnasieelevens kunskaper (akti-

vitet) eller en uppgift som är tänkt att lösas med hjälp av ett digitalt verktyg, vanligtvis 

kalkylatorn (”digitala rutan”). De flesta avsnitt innehåller omkring 11 övningsuppgifter, 20–30 

deluppgifter, med undantag för räkning med komplexa tal, ekvationer – som har betydligt fler 
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uppgifter – och polynomdivision, ekvationer med känd reell rot, samt de tidigare nämnda sär-

skilda problemuppgifterna – som har betydligt färre uppgifter. Fyra avsnitt i kapitlet berör inte 

komplexa tal direkt: faktorsatsen, polynomdivision, ekvationer med reell rot och aktiviteten 

skissa tredjegradsfunktioner (markerade med * i Tabell 5). Därmed tas inte dessa avsnitt med i 

analysen, vilket bland annat innebär att av de totala 318 deluppgifterna som förekommer i 

bokens två delkapitel, är det enbart 264 som behandlar komplexa tal.  

Andelen deluppgifter som utgör ett registerbyte till eller från det geometriska registret, 

kontra andelen deluppgifter som inte alls behandlar det geometriska registret, redovisas nedan 

i Tabell 6. 

Tabell 6. Antal registerväxlingar bland övningsuppgifter 

i M4 (Sjunnesson, Holmström, & Smedhamre, 2013). 

Registerväxling Antal Andel 

GG 1 0,4% 

GX 11 4,1% 

XG 29 10,8% 

G 228 84,8% 

𝛴 = 269 100,0% 

 

Ur ovanstående tabell kan utläsas att andelen övningsuppgifter som involverar arbete med det 

geometriska registret är 15,2%. Av dessa är det en nästintill försumbar andel som utgör upp-

gifter där gymnasieeleven behandlar en geometrisk representation av ett komplext tal inom det 

geometriska registret utan något registerbyte. Omvandlingar är desto vanligare, med slagsida åt 

att utföra ett registerbyte till det geometriska registret. Notera att antalet uppgifter som uppma-

nar eleven att utföra en omvandling från det geometriska registret överstiger antalet explicit 

förekommande geometriska representationer. Anledningen till detta är att det förekom delupp-

gifter där eleven uppmanades att utföra ett registerbyte av en tidigare egenkonstruerad geomet-

risk representation. 

Totalt förekommer 40 bilder i läroboken M4. Nedan redovisas i Tabell 7 hur dessa bilder 

fördelar sig över bokens olika segment (teori, exempeluppgifter och övningsuppgifter), samt 

vilken grad av konceptualisering de bedömts tillhöra.  

Tabell 7. Antal bilder per kategori av segment och grad av 

konceptualisering i M4 (Sjunnesson, Holmström, & Smedhamre, 2013). 

 Teori Ex. Övn. 𝛴 = 

IK 0 0 5 5 

SK 0 0 0 0 

K 14 16 5 35 

𝛴 = 14 16 10 40 
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Från ovanstående tabell kan alltså utläsas att 12,5 % (5/40) av alla bilder förekommer i sådana 

situationer där gymnasieeleverna är tänkta att aktivt interagera med dem (K och Övn.). Det rör 

sig i allmänhet om sådana uppgifter där gymnasieeleverna hanterar komplexa tal inom, eller 

omvandlar från, det geometriska registret. I Tabell 8 nedan listas antalet bilder efter huruvida 

de används i samband med någon registerväxling eller ej, och hur dessa registerväxlingar för-

håller sig till det geometriska registret, enligt de kategorier som nämnts tidigare. 

Tabell 8. Antal bilder inom varje kategori av segment i förhållande 

till registerväxlingar i gymnasieboken. 

 Teori Ex. Övn. 𝛴 = 

GG 0 0 1 1 

GX 2 8 4 14 

XG 12 15 0 27 

G 2 0 5 7 

𝛴 = 14 23 10 47 

 

Anmärkningsvärt är att enbart en bild förekommer där komplexa tal behandlas inom det geo-

metriska registret (GG). Det sker således i de allra flesta fall någon form av registerbyte vid 

användning av det geometriska registret, antingen till eller från geometrisk representation. 

3.2. Universitetsboken: matematisk analys – en variabel 

Universitetsboken matematisk analys: en variabel (Forsling & Neymark, 2011) berör komplexa 

tal i två delkapitel, komplexa tal och den komplexa exponentialfunktionen, placerade i det första 

respektive det andra kapitlet: reella och komplexa tal och funktioner. Båda delkapitlen består 

av en utförlig teorigenomgång följd av en avslutande samling övningsuppgifter, med undanta-

get att delkapitlet komplexa tal har ett tillägg bestående av en formell definition av det komplexa 

talsystemet. Teorigenomgången bryts emellanåt av med ett antal testövningar, som testar 

studenten på det matematiska innehåll som just behandlats. På så vis delas teorigenomgången 

in i ett antal olika avsnitt, med eller utan rubriker (i nedanstående Tabell 9 har avsnitt namngetts 

inom parentes i det fall en rubrik saknats), varav det första delkapitlet har sju avsnitt och det 

andra delkapitlet sex avsnitt. 

  



  15  

 

 

Tabell 9. Upplägg Forsling och Neymark (2011) 

Avsnitt Tema Sidantal Antal deluppgifter 

Komplexa tal  10 21 

(intro.) A 1,5 1 

Det komplexa talplanet B 3,5 2 

Division med komplexa tal A 1 3 

Andragradsekvationer C 1 3 

Ekvationer av högre grad C 1 1 

Övningar H 1 11 

Definition av det komplexa talsystemet H 1 0 

Den komplexa exponentialfunktionen  5 24 

(𝑒𝑖𝑥)  G 1 8 

(𝑒𝑧)  G 0,5 3 

Komplexa tal i polär form D 1 5 

(Multiplikation och division i polär form, 

de Moivres formel) 

D/E 1 2 

(Binomiska ekvationen) F 1 0 

Övningar H 0,33 6 

Blandade uppgifter - - 20 

𝛴 =  >15 65 

 

Båda delkapitlen och avsnittet med blandade uppgifter, innehåller vardera omkring 20–24 

deluppgifter som behandlar komplexa tal, och totalt förekommer 45 övningsuppgifter (inklu-

sive testuppgifter), eller 65 om även uppgifter från Blandade uppgifter räknas med. Andelen 

deluppgifter som utgör ett registerbyte till eller från det geometriska registret, kontra andelen 

deluppgifter som inte alls behandlar det geometriska registret, visas nedan i Tabell 10. 

Tabell 10. Antal deluppgifter enligt kategori av registerväxling 

Registerväxling Antal Andel 

GG 0 0,0% 

GX 0 0,0% 

XG 10 15,4% 

G 55 84,6% 

𝛴 = 65 100,0% 

 

Anmärkningsvärt är att det inte förekommer några uppgifter som utgör registerväxling från det 

geometriska registret eller någon behandling av geometrisk representation av komplexa tal 

inom det geometriska registret. Den stora majoriteten av uppgifter berör inte alls det geomet-

riska registret. 
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Totalt förekommer 10 bilder i läromedlet Matematisk analys – en variabel (Forsling & 

Neymark, 2011). Samtliga av dessa bilder var del av en teorigenomgång, och de bedömdes falla 

inom en och samma kategori av konceptualiseringsgrad, vilket redovisas i Tabell 11 nedan.  

Tabell 11. Antal bilder per kategori av segment och 

grad av konceptualisering i universitetsboken 

 Teori  Ex. Övn. 𝛴 = 

IK 0 0 0 0 

SK 0 0 0 0 

K 10 0 0 10 

𝛴 = 10 0 0 10 

 

Det förekommer med andra ord inga dekorativa bilder eller bilder där ett matematiskt objekt 

illustrerats utan att de varit del av en matematisk argumentation. En närmare kontroll av hur 

stor andel av dessa 10 bilder som utgör registerväxlingar till eller från det geometriska registret, 

redovisas i Tabell 12. 

Tabell 12. Antal bilder inom varje kategori av segment i förhållande till registerväxlingar 

 Teori Ex. Övn. 𝛴 = 

GG 7 0 0 7 

GX 3 0 0 3 

𝑋𝐺 3 0 0 3 

G 0 0 0 0 

𝛴 = 13 0 0 13 

 

Notera att tre av förekomna bilder bedömts falla inom två kategorier vardera, varpå summan i 

Tabell 12 inte stämmer överens med Tabell 11. Det är i samtliga tre fall fråga om teorigenom-

gång där den geometriska representationen samexisterar med annan representation (vanligen 

algebraisk) och det är inte fråga om någon uttrycklig omvandling från varken det ena registret 

eller det andra. Att båda registren är närvarande, och i synnerhet det geometriska, indikerar 

dock att det är fråga om någon form av växling mellan register, men att det är svårt att avgöra 

när eller hur denna växling går till. Det är i allmänhet svårare att avgöra i vilken riktning regis-

terväxlingen sker när det är fråga om en teorigenomgång (”vad kom först: hönan eller ägget?”). 

3.3. Jämförelser mellan läromedlen 

Gemensamt för de båda läroböckerna är att de introducerar komplexa tal på grund av ett behov 

att kunna lösa andragradsekvationer som saknar reella lösningar (i universitetsboken är detta 

lite mer implicit, men det finns där). Därefter görs informella definitioner av de vanligaste 

operationerna för den komplexa talmängden (addition, subtraktion, multiplikation, division, 

absolutbelopp, konjugat och argument), samt introducering av komplexa talplanet. Tillämp-

ningar för komplexa tal är bland annat komplexa ekvationer – framförallt polynom och 
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binomiska ekvationer – och mycket mer än dessa tillämpningar av komplexa tal inom matema-

tiken ges inte. Tillämpningar utanför matematikens domän omnämns mycket ytligt och kan i 

stort sett betraktas som obefintlig. Båda läroböckerna tar även upp komplexa tal skrivna på 

kartesisk, polär och exponentiell form, med tillhörande operationer, samt även de Moivres 

formel. Universitetsboken (Forsling & Neymark, 2011) gör, till skillnad från gymnasieboken 

(Sjunnesson, Holmström, & Smedhamre, 2013), en formell definition av komplexa talsystemet 

och komplexa talplanet i slutet av första delkapitlet. Nämnvärt är att ingen av böckerna tar upp 

en teoretisk diskussion och jämförelse mellan ℝ och ℂ som landar i vilka skillnader som exi-

sterar mellan de båda mängderna, exempelvis att den komplexa talmängden saknar linjär ord-

ning. Båda böckerna berör kortfattat att de reella talen tillhör den komplexa talmängden. 

 

Tabell 13. Andel sidor per tema för gymnasiebok och universitetsbok. 

Kod Tema Sidantal 

  Gymnasiebok Universitetetsbok 

A Operationer kartesisk form 9 22% 2,5 17% 

B Komplexa talplanet 3 7% 3,5 24% 

C Matematiska tillämpningar 9 22% 2 13% 

D Operationer polär form 10 24% 1 7% 

E de Moivres formel 1,75 4% 1 7% 

F Binomiska ekvationer 3,25 8% 1 7% 

G Komplex exponentialfunktion 3 7% 1,5 10% 

H Övrigt 2 5% 2,33 16% 

 𝛴 = 41 100% 10 100% 

 

Kvantitativt skiljer sig böckerna avsevärt: gymnasieboken ägnar betydligt fler sidor åt de 

komplexa talen än vad universitetsboken gör. Vid en kvantitativ jämförelse mellan dem båda 

passar det bäst att se till procentuella skillnader mellan vilken betoning böckerna gör av olika 

områden av undervisning om komplexa tal, vilket redovisas ovan i Tabell 13. I denna tabell 

framgår att universitetsboken procentuellt lägger betydligt större sidantal på det komplexa tal-

planet. Gymnasieboken, å andra sidan, utmärker sig genom att ha en betydligt större andel sidor 

ägnade åt komplexa tal på polär form med tillhörande operationer. 

Gymnasieboken innehåller betydligt fler övningsuppgifter, men procentuellt fördelar sig 

uppgifterna relativt lika över kategorier av registerväxling i förhållande till det geometriska 

registret: båda böckerna håller sig till ungefär 15 % omvandlingar till eller från det geometriska 

registret och i stort sett ingen närvaro av behandling av geometriska representationer inom det 

samma registret (se Tabell 14). Skillnaderna är att i gymnasieboken förekommer uppgifter där 

eleven förväntas utföra omvandlingar från det geometriska registret, medan universitetsboken 

helt saknar sådana uppgifter. Förekomsten av bilder skiljer sig åt markant, där universitetsboken 
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i jämförelse utmärker sig med att varken ha några dekorativa bilder eller bilder bland exempel-

uppgifter och övningsuppgifter (vilket förklarar frånvaron av deluppgifter som beordrar om-

vandlingar från det geometriska registret, eftersom det kräver förekomst av en bild). 

Tabell 14. Sammanställning av Tabell 6 och Tabell 10: andel registerväxlingar bland övningsuppgifter. 

Registerväxling Gymnasiebok Universitetsbok 

GG 1 0,4% 0 0,0% 

GX 11 4,1% 0 0,0% 

XG 29 10,8% 10 15,4% 

G 228 84,8% 55 84,6% 

𝛴 = 269 100% 65 100% 

 

En jämförande tabell av förekomsten och kodning av bilder i läromedlen ges inte, eftersom 

samtliga bilder i universitetsboken ansetts tillhöra en och samma kategori och kontext (koncep-

tuella bilder i teorigenomgång), och det anses uppenbart vilka skillnaderna är. 
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4. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras och problematiseras studiens resultat och metod. 

4.1. Resultatdiskussion 

I fallet för gymnasieboken M4 är det föga förvånande vilket innehåll som tas upp, i och med att 

innehållet styrs av kursplanen. Det kan dock anses förvånande att ingen av läromedlen tar upp 

en kvalitativ diskussion kring relationen mellan de reella och komplexa talen, vilka egenskaper 

som de delar eller inte delar. Exempelvis att de komplexa talen inte kan ordnas, en uppfattning 

som studenter ofta har av de komplexa talen (Danenhower, 2000). Fokus för de båda läromed-

len är även tillsynes lagt på operationer, till nackdel för tillämpningar av begreppet, vilket för-

modligen gör så att innehållet känns friställt från tidigare matematik, omvärlden och anses 

oanvändbart. Sådan är även min egen uppfattning från yrkespraktiken, att elever många gånger 

kämpar med att förstå vilket användningsområde de komplexa talen bör ha. Det kan upplevas 

vara enbart en matematisk kuriositet. I båda läromedlen behandlas till stor del operationer av 

och mellan komplexa tal, utan någon koppling till ett givet sammanhang. Matematiken fram-

ställs med andra ord som rent procedurell, och upplevs därmed som separat från all annan ma-

tematik och utommatematiska erfarenheter. Möjligen föder det några av de negativa begrepps-

bilder som nämndes inledningsvis, där elever anser att komplexa tal är ett matematiskt trick och 

ett obegripligt mysterium som saknar verklighetsanknytning, samt att det egentligen inte skulle 

vara ett tal. 

I och med att kursplanen även uttryckligen nämner att geometriska representationer av kom-

plexa tal ska behandlas, är det föga förvånande att gymnasieboken har ett större antal geomet-

riska representationer än universitetsboken. Däremot är det till antalet fortfarande få tillfällen 

där eleven får träna på att omvandla en geometrisk representation av komplexa tal till ett annat 

register. Detta är särskilt olyckligt med tanke på vad som nämndes inledningsvis i denna rapport 

om elevers tendens att betrakta de komplexa talens algebraiska och geometriska representat-

ioner som två olika och helt skilda matematiska objekt (Panaoura, Elia, Gagatsis, & Giatilis, 

2006), och procedurella svårigheter att utföra registerväxlingar av de komplexa talens många 

representationsformer (Danenhower, 2000; Smith, Zwolak, & Manogue, 2015). Antagandet i 

denna studie har även varit att det inte är tillräckligt att elever lär sig hantera de komplexa talens 

olika representationsformer separat från varandra, utan att det krävs en koordination av register, 

som Duval (2006) skriver om, för att eleven ska nå en djupare förståelse för de komplexa talen. 

En sådan koordination främjas av en klassrumspraktik där eleven erbjuds flertalet tillfällen att 

träna på registerväxlingar och att reflektera över sådana registerväxlingar.  
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4.2. Metoddiskussion 

Låt det inledningsvis bli sagt att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån det resultat 

som framkommer ur analysen, eftersom antalet analyserade läroböcker är så få. I redovisningen 

av studiens avgränsningar, avsnitt 1.3, konstateras att studien är en fallstudie, vilket innebär att 

analysen av läroböckerna ger en indikation av vad som potentiellt undervisas. För en heltäck-

ande bild krävs fler läroböcker och mer ingående analysmetoder, så väl som en grundlig under-

sökning av hur läromedlen används i klassrummen. Denna studie har inte gjort några sådana 

ambitioner, utan nöjer sig med vad som i föregående stycke redovisats. 

Som tidigare omnämnts gjordes en uppskattning av sidantalet som berör komplexa tal, uti-

från hur stor del av en sida som innehåller text som syftar till vidare diskussion kring de kom-

plexa talen eller områden som anknyter därtill. En sådan uppskattning kommer självfallet helt 

styras av subjektivitet, varför resultatet därom kan ifrågasättas. De procentsatser som redovisats 

i rapportens resultatdel ska därför läsas med vetskapen om att det råder en stor ”mätosäkerhet”, 

och slutsatser baserade på dessa bör enbart dras då procentsatserna avsevärt skiljer sig från 

övriga procentsatser. Så har även slutsatserna i praktiken behandlats: när två procentsatser jäm-

förelsevis befunnit sig inom 5 procentenheten från varandra har det inte noterats någon större 

skillnad. Vidare kan liknande kritik riktas mot räkningen av antalet uppgifter, vilket besvaras 

med liknande resonemang.  

I resultatredovisningen nämndes bland annat att bilder i vissa fall bedömdes tillhöra flertalet 

kategorier, vilket väcker frågan om huruvida kodningsprocessen är tillförlitlig. Svaret på den 

frågan beror på huruvida det överhuvudtaget är önskvärt att kategorierna ska vara disjunkta, 

eller, rättare sagt, om det anses problematiskt att en bild tillhör två olika kategorier. Min egen 

uppfattning har varit att så inte är fallet, i och med att målet har varit att söka omfattningen av 

tillfällen där eleven möter omvandlingar och behandlingar av geometrisk representation av 

komplexa tal. Om en bild uppvisar kvaliteter av att erbjuda eleven två skilda typer av omvand-

lingar eller behandlingar, har denna bild ett rikare innehåll än en annan bild, som enbart erbjuder 

eleven en typ. Problemet är alltså inte att bilder kan tillhöra en eller flera kategorier av trans-

formationer. Ett problem kan dock uppstå när varje bild i förlängningen indirekt erbjuder eleven 

varje form av transformation, eftersom vi inte vet vad som sker inom eleven. Att skilja mellan 

vad det är för situation läromedlet erbjuder, och vilken situation som eleven försätts i, är nöd-

vändigt för att inte blanda ihop de olika institutioner, som omnämns i teorin om didaktisk trans-

position (Bosch & Gascón, 2006).  
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5. Slutsatser och implikationer 
Som en ”temperaturmätning” av matematikens noosphere (Bosch & Gascón, 2006) indikerar 

studien, som redovisas i denna rapport, att det finns en del att arbeta med vad gäller omfatt-

ningen av tillfällen, där eleven erbjuds möjligheten att träna på behandling av och omvandling 

till eller från geometrisk representation av komplexa tal. I studien har, i enlighet med Duvals 

arbete (Duval, 2006), antagits att en sådan praktik skulle leda till en djupare förståelse för det 

matematiska objektet, varpå en mångfald av uppgifter och registerväxlingar är att föredra. Ingen 

av böckerna kan anses vara särskilt anpassade till att erbjuda elever en omväxlande träning av 

behandling av och omvandling till eller från geometrisk representation av komplexa tal. Det 

förekommer i stort sett inga övningar där eleven behandlar representationer av komplexa tal 

inom uteslutande det geometriska registret och det är betydligt fler uppgifter där det geomet-

riska registret inte finns närvarande. Givet de komplexa talens breda användning inom flertalet 

yrkes- och utbildningsområden, är det därtill förvånande att så lite kopplingar görs till vilken 

användning de komplexa talen kan ha. Det upplevs även vara en brist att det inte görs några 

kvalitativa analyser av vilka fördelar de komplexa talen ger i fråga om modellering av roterande 

fenomen och system. Ingen av böckerna ger uttryckligen ett konstaterande att multiplikation 

kan tolkas som rotationer i talplanet.  

Kreativitet vad gäller uppgiftskonstruktion i läroböcker efterfrågas, där interaktiva miljöer 

samverkar med det traditionella läromedlet: QR-koder som leder till hemsidor där eleverna kan 

manipulera geometriska representationer, tydliga problemuppgifter där de komplexa talen och 

deras geometriska representationer kommer till användning, är några förslag på sådana kreativa 

lösningar. Studiens syfte var att analysera i vilken omfattning, var och hur elever möter behand-

ling och omvandling av den geometriska representationen av komplexa tal, där läromedlen in-

direkt ordinerar vilken matematik som eleverna möter. Vilken matematik som eleverna faktiskt 

möts av eller lär in är en svårare fråga att besvara. Lyckligtvis är det dock inte uteslutande 

läroböckerna som utgör elevers möte med matematiken, och det finns möjlighet för läraren att 

erbjuda fler tillfällen där det matematiska stoffet behandlas mer ingående. 

Lärdomen från denna studie blir således att en granskning av varje lärobok är att föredra, 

utifrån kriterier om huruvida det möter elevers svårigheter med det givna matematiska begrep-

pet och erbjuder träning i koordination av flertalet representationsformer av objektet. Ämnen 

för en uppföljande studie kan vara att undersöka om sådana granskningar av läroböcker genom-

förs i praktiken och att undersöka om träning i koordination av flertalet representationsformer 

av komplexa tal förekommer i klassrumspraktiken. 
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Bilaga A – kodning av bilder 
I nedanstående tabeller listas bilder i kronologisk ordning tillsammans med en tolkning av 

bildernas syfte och en kodning därefter. 

Tabell 15. Kodning av explicit förekomna bilder i läromedlet M4 (Sjunnesson, Holmström, & Smedhamre, 2013). 

# 
Anteckning 

Placering Konceptualisering Registerbyte 

Teori Ex. Uppg. IK SK K GG GX XG G 

 Totalt: 14 16 10 5 0 35 1 14 27 7 

1 Geometrisk representation av 

komplext tal på kartesisk form. 
1     1   1  

2 Markering av absolutbeloppet 

för argumentation av att det är 

längden av en vektor. 

1     1  1 1  

3 Sammanfattning av 

ovanstående. Markering av a 

och b för kartesisk form. 

1     1    1 

4 Exempel av utläsning av 

komplexa tal (punkter). 
 1    1  1   

5 Uppgift för utläsning av 

komplexa tal (punkter). 
  1   1  1   

6 Dekoration.   1 1      1 

7 Dekoration (tankenöt).   1 1      1 

8 Geometrisk representation av 

subtraktion som avstånd/vektor 

mellan komplexa tal i planet. 

1     1   1  

9 Ekvation med absolutbelopp; 

cirkel i planet. 
1     1   1  

10 Ekvation med absolutbelopp; 

cirkel i planet. 
1     1   1  

11 Exempel av olikhet med 

absolutbelopp; cirkelskiva. 
 1    1   1  

12 Exempel av olikhet med 

absolutbelopp; cirkelskiva. 
 1    1   1  

13 Exempel av olikhet med 

imaginärdel; område. 
 1    1   1  

14 Exempel av ekvation med 

absolutbelopp; cirkel i planet. 
 1    1   1  

15 Uppgift med utläsning av 

olikhet utifrån cirkelskiva i 

planet. 

  1   1  1   



ii 

 

16 Uppgift med utläsning av 

funktion f(z). 
  1   1  1   

17 Uppgift med resonemang 

utifrån område. 
  1   1 1    

18 Dekoration (tankenöt)   1 1      1 

19 Geometrisk representation av 

polär form; vinkel och längd. 
1     1  1 1  

20 Exempel av formomvandling. 

Grafiskt stöd. 
 1    1  1 1  

21 Exempel av formomvandling. 

Grafiskt stöd. 
 1    1  1 1  

22 Exempel av formomvandling. 

Grafiskt stöd. 
 1    1  1 1  

23 Exempel av formomvandling. 

Grafiskt stöd. 
 1    1  1 1  

24 Dekoration (tankenöt)   1 1      1 

25 Exempel med representation av 

imaginära enhetens argument. 
 1    1  1 1  

26 Exempel med representation av 

multiplikation med imaginära 

enheten; rotation. 

 1    1   1  

27 Exempel med representation av 

division med imaginära 

enheten; rotation. 

 1    1   1  

28 Sammanfattning: rotation vid 

multiplikation och division. 
1     1    1 

29 Exempel med grafiskt stöd vid 

beräkning av vinkel. 
 1    1  1 1  

30 Exempel med representation av 

komplext tal. 
 1    1   1  

31 Representation av rötter på 

cirkel. 
1     1   1  

32 Representation av rötter på 

cirkel. 
1     1   1  

33 Exempel med visuellt stöd vid 

beräkning av argument och 

absolutbelopp. 

 1    1  1 1  

34 Exempel med representation av 

rötter på cirkel. 
 1    1   1  

35 Uppgift med rötter på cirkeln. 

Vilken är ekvationen? 
  1   1  1   



iii 

 

36 Dekoration.   1 1      1 

37 Sammanfattning: 

representation av komplext tal 

som punkt/vektor 

1     1   1  

38 Sammanfattning: 

representation av 

absolutbelopp för reella tal; en 

linje 

1     1   1  

39 Sammanfattning: 

representation av 

absolutbelopp för komplexa tal; 

en cirkel 

1     1   1  

40 Sammanfattning: 

representation av rötter på 

cirkel. 

1     1   1  

 

  



iv 

 

 

Tabell 16. Kodning av explicit förekomna bilder i läromedlet matematisk analys: en variabel (Forsling & Neymark, 2011). 

# Anteckning 
Placering Konceptualisering Registerbyte 

Teori Ex. Uppg. IK SK K GG GX XG G 

 Totalt: 10 0 0 0 0 10 7 3 3 0 

1 
Geometrisk representation av 

komplext tal på kartesisk form. 
1     1  1 1  

2 
Geometrisk representation av 

addition 
1     1 1    

3 
Geometrisk representation av 

subtraktion 
1     1 1    

4 

Geometrisk representation av 

multiplikation med reell 

parameter. 

1     1 1    

5 
Geometrisk representation av 

konjugat; spegling i x-axeln. 
1     1 1    

6 

Geometrisk representation av 

absolutbelopp; avstånd mellan 

två komplexa tal. 

1     1 1    

7 
Geometrisk representation av 

triangelolikheten 
1     1 1    

8 

Geometrisk representation av 

komplext tal på polär form; 

argument och avstånd. 

1     1  1 1  

9 

Geometrisk representation av 

multiplikation mellan komplexa 

tal; rotation 

1     1 1    

10 
Geometrisk representation av 

komplext tal på kartesisk form. 
1     1  1 1  



v 

 

Bilaga B – kodning av uppgifter 
I nedanstående tabeller listas uppgifter i kronologisk ordning tillsammans med en kodning 

av uppgifternas typ av registerväxling. 

Tabell 17. Kodning av deluppgifter i Forsling och Neymark (2011) efter registerväxling. 

# Uppgift 
Registerbyte 

GG GX XG G 

 Totalt: 0 0 10 55 

1 1.89    1 

2 1.90   1  

3 1.91    1 

4 1.92a    1 

5 1.92b    1 

6 1.93    1 

7 1.94    1 

8 1.95a    1 

9 1.95b    1 

10 1.96    1 

11 1.97a    1 

12 1.97b    1 

13 1.98    1 

14 1.99a   1  

15 1.99b   1  

16 1.99c   1  

17 1.99d   1  

18 1.100    1 

19 1.101   1  

20 1.102a    1 

21 1.102b    1 

22 2.56a    1 

23 2.56b    1 

24 2.56c    1 

25 2.56d    1 

26 2.57a    1 

27 2.57b    1 

28 2.58a    1 

29 2.58b    1 

30 2.59a    1 

31 2.59b    1 

32 2.59c    1 

33 2.60a    1 

34 2.60b    1 

35 2.60c    1 

36 2.61a    1 

37 2.61b    1 

38 2.62a    1 

39 2.62b    1 

40 2.63a    1 

41 2.63b    1 

42 2.64a    1 

43 2.64b    1 

44 2.65a    1 

45 2.65b    1 

46 1.118a    1 

47 1.118b    1 

48 1.118c    1 

49 1.119a    1 

50 1.119b    1 

51 1.119c    1 

52 1.120a   1  

53 1.120b   1  

54 1.120c   1  

55 1.120d   1  

56 2.76a    1 

57 2.76b    1 

58 2.81a    1 

59 2.81b    1 

60 2.82a    1 

61 2.82b    1 

62 2.82c    1 

63 2.83a    1 

64 2.83b    1 

65 2.84    1 

 



vi 

 

 

Tabell 18. Kodning av deluppgifter i Sjunnesson, Holmström och Smedhamre (2013) efter registerväxling. 

# Uppgift 
Registerbyte 

GG GX XG G 

 Totalt: 1 11 29 228 

1 4101a    1 

2 4101b    1 

3 4101c    1 

4 4102a    1 

5 4102b    1 

6 4102c    1 

7 4102d    1 

8 4103a  1   

9 4103b  1  1 

10 4103c  1  1 

11 4104a   1  

12 4104b   1  

13 4104c   1  

14 4104d   1  

15 4104e   1  

16 4104f   1  

17 4105a    1 

18 4105b    1 

19 4105c    1 

20 4105d    1 

21 4105e    1 

22 4105f    1 

23 4106a    1 

24 4106b    1 

25 4106c    1 

26 4106d    1 

27 4106e    1 

28 4106f    1 

29 4107a    1 

30 4107b    1 

31 4107c    1 

32 4108   1  

33 4109   1  

34 4110a    1 

35 4110b    1 

36 4110c    1 

37 4110d    1 

38 4111    1 

39 4112a    1 

40 4112b    1 

41 4113a    1 

42 4113b    1 

43 4114a    1 

44 4114b    1 

45 4115a    1 

46 4115b    1 

47 4116a    1 

48 4116b    1 

49 4116c    1 

50 4117a    1 

51 4117b    1 

52 4117c    1 

53 4118a    1 

54 4118b    1 

55 4118c    1 

56 4119a    1 

57 4119b    1 

58 4119c    1 

59 4120a    1 

60 4120b    1 

61 4120c    1 

62 4121a    1 

63 4121b    1 

64 4121c    1 

65 4122a    1 

66 4122b    1 

67 4122c    1 

68 4123   1  

69 4124a    1 

70 4124b    1 

71 4125a    1 

72 4125b    1 

73 4125c    1 



vii 

 

74 4126a    1 

75 4126b    1 

76 4126c    1 

77 4126d    1 

78 4127    1 

79 4128    1 

80 4129a   1  

81 4129b   1  

82 4129c   1  

83 4130  1   

84 4131   1  

85 4132    1 

86 4133a    1 

87 4133b    1 

88 4134    1 

89 4135    1 

90 4136a    1 

91 4136b    1 

92 4137a    1 

93 4137b    1 

94 4138a    1 

95 4138b    1 

96 4139a    1 

97 4139b    1 

98 4140a    1 

99 4140b    1 

100 4141a    1 

101 4141b    1 

102 4142a    1 

103 4142b    1 

104 4143a    1 

105 4143b    1 

106 4144a    1 

107 4144b    1 

108 4145a    1 

109 4145b    1 

110 4146a    1 

111 4146b    1 

112 4147a    1 

113 4147b    1 

114 4148    1 

115 4149a    1 

116 4149b    1 

117 4150    1 

118 4151a    1 

119 4151b    1 

120 4152a    1 

121 4152b    1 

122 4153   1  

123 4154   1  

124 4155a    1 

125 4155b    1 

126 4155c    1 

127 4156a    1 

128 4156b    1 

129 4156c    1 

130 4157    1 

131 4158  1   

132 4159    1 

133 4160a   1  

134 4160b   1  

135 4161   1  

136 4162a  1 1  

137 4162b  1 1  

138 4163a   1  

139 4163b   1  

140 4164  1   

141 4165   1  

142 4166 1    

143 4201a    1 

144 4201b    1 

145 4201c    1 

146 4201d    1 

147 4202    1 

148 4203a    1 

149 4203b    1 

150 4203c    1 

151 4204a    1 

152 4204b    1 

153 4204c    1 



viii 

 

154 4205a    1 

155 4205b    1 

156 4205c    1 

157 4205d    1 

158 4205e    1 

159 4205f    1 

160 4206a    1 

161 4206b    1 

162 4206c    1 

163 4206d    1 

164 4207a    1 

165 4207b    1 

166 4207c    1 

167 4207d    1 

168 4208a    1 

169 4208b    1 

170 4209    1 

171 4210a   1  

172 4210b   1  

173 4211a   1  

174 4211b  1   

175 4212    1 

176 4213a    1 

177 4213b    1 

178 4213c    1 

179 4214a    1 

180 4214b    1 

181 4214c    1 

182 4215a    1 

183 4215b    1 

184 4215c    1 

185 4216a    1 

186 4216b    1 

187 4216c    1 

188 4217a    1 

189 4217b    1 

190 4217c    1 

191 4218a    1 

192 4218b    1 

193 4218c    1 

194 4219a    1 

195 4219b    1 

196 4219c    1 

197 4220a    1 

198 4220b    1 

199 4220c    1 

200 4221    1 

201 4222    1 

202 4223a    1 

203 4223b    1 

204 4224a    1 

205 4224b    1 

206 4224c    1 

207 4225a    1 

208 4225b    1 

209 4225c    1 

210 4226a    1 

211 4226b    1 

212 4227a    1 

213 4227b    1 

214 4228a    1 

215 4228b    1 

216 4228c    1 

217 4228d    1 

218 4229    1 

219 4230    1 

220 4231    1 

221 4232    1 

222 4233    1 

223 4234    1 

224 4235a    1 

225 4235b    1 

226 4236a    1 

227 4236b    1 

228 4237a    1 

229 4237b    1 

230 4238    1 

231 4239    1 

232 4240    1 

233 4241    1 



ix 

 

234 4242    1 

235 4243  1   

236 4244    1 

237 4245    1 

238 4246   1  

239 4247a    1 

240 4247b    1 

241 4247c    1 

242 4247d    1 

243 4248a    1 

244 4248b    1 

245 4248c    1 

246 4248d    1 

247 4249a    1 

248 4249b    1 

249 4250a    1 

250 4250b    1 

251 4250c    1 

252 4250d    1 

253 4251    1 

254 4252a    1 

255 4252b    1 

256 4253    1 

257 4254    1 

258 4255a   1  

259 4255b  1 1  

260 4255c    1 

261 4255d    1 

262 4256a    1 

263 4256b    1 

264 4257    1 
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Bilaga C – Exempel på transformationer av komplexa tal 

 

Figur 3. Exempel på transformationer av komplexa tal vid övningsuppgifter. 

Originalbild tagen från läroboken M4 (Sjunnesson, Holmström, & Smedhamre, 2013) 


