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Sammanfattning 

Denna studie är en kartläggning av empiriskt visade begreppsbilder av komplexa tal, genom en systematisk litteraturstudie 

av matematikdidaktisk forskningslitteratur. Litteraturen togs fram genom både ett strategiskt urval och ett snöbollsurval. Det 

konstaterades tidigt att det förekom en stor brist av matematikdidaktisk forskning inom området komplexa tal. Totalt hittades 

fyra texter: två forskningsartiklar, en doktorsuppsats och ett konferensbidrag. Texterna baserades på bland annat intervjuer, 

observationer och enkätundersökningar. Åtta begreppsbilder hittades i kartläggningen: komplexa tal är 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. Det diskuteras i arbetet huruvida 

det går att avgöra om en begreppsbild är ”nära” en formell begreppsdefinition, och det söks eventuella förklaringar och 

lösningar till vissa missförstånd kring komplexa tal. Bland annat bör lärare eventuellt utveckla elevers talförståelse, förmåga 

att visualisera komplexa tal, samt erbjuda tydligare användningsområden för komplexa tal. Lärare kan med detta arbete 

identifiera elevers eventuella begreppsbilder och missuppfattningar som stöd för bedömning av elevers begreppsförmåga. 

Kartläggningen gör inget anspråk på att vara heltäckande, och vidare studier kring begreppsbilder av komplexa tal 

efterfrågas. Även fler studier om komplexa tal i allmänhet behövs. 

 

Abstract 

This study is a survey of empirically shown concept images of complex numbers through a systematic literature review of 

research in mathematics education. The literature was chosen by both purposeful sampling and by snowballing. It was 

found early on that there was a great lack of research in the field of complex numbers. A total of four texts were found: two 

research articles, a doctoral thesis and a conference papers. The texts include studies by interviews, observations and 

questionnaires. Eight concept images were found: complex numbers are a mathematical artifice, a two-dimensional 

number, a symbolic expression, an ungraspable mystery, really not a number, are ordered, the nature of complex roots is 

being questioned and the imaginary unit is perceived as a unit vector. It is discussed whether it is possible to determine 

whether a concept image is "close" to a formal concept definition, and explanations and solutions to some 

misunderstandings about complex numbers are sought. Teachers should develop students' number sense, ability to 

visualize complex numbers and provide clearer applications for complex numbers. Through this study, teachers are able to 

identify students’ potential concept images and misconceptions in support of the assessment of pupils' conceptual ability. 

The survey makes no claim to be comprehensive, and further studies on concept images of complex numbers are 

requested. More studies of complex numbers in general are needed. 
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1. Inledning 
Steget från att räkna med reella tal till att börja arbeta med komplexa tal är i allmänhet inte 

enkelt, och det utgör många gånger ett problemområde för elever i skolan (Trudgian, 2009). 

Denna litteraturstudie avser att göra en kartläggning av elevers begreppsbilder av komplexa tal, 

för att skapa förståelse kring elevers möte med komplexa tal. Tall och Vinner (1981) nämner 

att det kan uppstå en konflikt mellan elevers olika begreppsbilder, och mellan begreppsbilder 

och begreppsdefinitioner. Detta kan göras synligt i situationer då eleven upplever en vag känsla 

av osäkerhet, att ”någonting inte riktigt stämmer”. Det vidare lärandet om komplexa tal kan 

försvåras eller hindras om eleven har en begreppsbild av komplexa tal som inte stämmer med 

begreppets formella definition. Matematikundervisningen i den svenska gymnasieskolan ”ska 

ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att (…) använda och beskriva innebörden av 

matematiska begrepp samt samband mellan begreppen” (Skolverket, 2011, s. 1) (vanligen be-

nämnd som begreppsförmåga). Detta innebär att klassrumsläraren behöver en överblick av 

vilka begreppsbilder av komplexa tal som förekommer i klassrummet, så att dessa, om behöv-

ligt, kan korrigeras och utvecklas, så att de avspeglar den formella begreppsdefinitionen. En 

kartläggning skulle kunna erbjuda lärare en möjlighet att identifiera begreppsbilder och 

potentiella konfliktsituationer mellan begreppsbilder och begreppsdefinitioner. Denna studie 

kan dessutom utgöra grunden för vidare studier om elevers svårigheter med komplexa tal. 

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Komplexa tal i den svenska gymnasieskolan 

Komplexa tal undervisas för elever på ekonomiprogrammet, estetiska programmet, 

humanistiska programmet, samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och 

teknikprogrammet. Begreppet introduceras först i Matematik 2b och Matematik 2c i samband 

med lösning av andragradsekvationer genom en utvidgning av talområdet1. Kunskaper inom 

området fördjupas sedan för de elever som går vidare med Matematik 4, med ett antal nya 

begrepp och procedurer, såsom komplexa talplanet, komplexa tal skrivna på olika former, givna 

i olika representationsformer, och en mängd olika beräkningsmetoder för komplexa tal. I 

betygskriterierna för Matematik 4 nämns, för samtliga betygsnivåer, att eleven ska kunna 

beskriva innebörden av centrala begrepp (Skolverket, 2011). Det ingår med andra ord i kursens 

betygskriterier att eleven ska kunna beskriva innebörden av begreppet komplexa tal. 

1.1.2. Centrala begrepp 

Ett komplext tal (eng: complex number) kan definieras som ett ordnat par (𝑥, 𝑦) av reella tal 

𝑥 och 𝑦 (Forsling & Neymark, 2011). Komplexa tal kan även beskrivas som vektorer eller som 

en algebraisk utvidgning av den reella talkroppen genom införandet av imaginära enheten 𝑖 

                                                 
1 I kurs Matematik 2c används ordet talsystemet i stället för talområdet. 
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(Bråting & Pejlare, 2015), definierad genom talparet 𝑖 = (0,1)  eller algebraiskt 𝑖2 = −1 . 

Denna utvidgning innebär bland annat att det nu är möjligt att visa att varje polynom av grad 𝑛 

har 𝑛 (komplexa) rötter. Ett komplext tal kan anta ett antal former (se Tabell 1). 

 

Tabell 1. Komplexa tal på olika former 

𝑥 + 𝑦𝑖 Kartesisk form 

𝑟(cos 𝜃 + 𝑖 sin 𝜃) Polär form 

𝑟𝑒𝑖𝜃  Exponentiell form 

(𝑥, 𝑦) Vektorform 

𝑧 Symbolisk form2 

 

Vanligen representeras komplexa tal i sin algebraiska, kartesiska form 𝑥 + 𝑦𝑖. Denna form 

visar tydligt att komplexa tal har en reell del 𝑅𝑒(𝑧) = 𝑥 och imaginär del 𝐼𝑚(𝑧) = 𝑦 (notera 

att båda är reella!), vilket är orsaken till att den kallas komplex (innehållande flera delar, vilket 

inte bör sammanblandas med ordet komplicerad). Det komplexa talsystemet är till skillnad mot 

det reella inte ordnat. Det går med andra ord inte att införa en ordningsrelation, sådan att för 

varje par 𝑧 ≠  𝑤 av komplexa tal 𝑧, 𝑤 gäller 𝑧 > 𝑤 eller 𝑤 >  𝑧. Detta följer av att i varje 

ordnad talkropp gäller 𝑎2 >  0 för varje element 𝑎, medan 𝑖2 = −1 <  0. De komplexa talen 

går med andra ord inte att rada upp på en linje, så som reella tal, och det är svårt att tala om hur 

ett komplext tal skulle kunna vara ”större” än ett annat komplex tal.  

Komplexa talplanet är det plan i vilket alla komplexa tal kan representeras som punkter, med 

ett ortonormerat koordinatsystem med två koordinataxlar: en reell axel (x-axeln) och en 

imaginär axel (y-axeln) (Forsling & Neymark, 2011). Det går att jämföra med den reella 

tallinjen, på vilka alla de reella talen kan representeras. 

Begreppsbild (eng: concept image3) är hela den kognitiva struktur som associeras med 

begreppet, vilket inkluderar alla inre representationer, mentala bilder och associerade 

egenskaper och processer som framkallas av begreppet (Sfard, 1991; Tall & Vinner, 1981). I 

denna litteraturstudie tolkas begreppsbilder huvudsakligen som en form av ett svar på en 

ontologisk fråga och söker alltså beskriva begreppets sanna natur och egenskaper. Med denna 

definition utesluts elevers känslor och emotionella tillstånd i förhållande till begreppet, 

exempelvis att det givna begreppet skulle vara svårt eller ointressant. Det intressanta är hur 

eleven uppfattar begreppet som objekt och process. En person han ha flera begreppsbilder av 

ett och samma begrepp: vissa är per logik i konflikt med varandra (antagligen omedvetet), andra 

samexisterar utan problem (Tall & Vinner, 1981). En begreppsbild kan ofta uttryckas i ett 

påstående om begreppets matematiska natur, exempelvis att ett nummer med tre siffror alltid 

                                                 
2 Symbolisk form innebär att ett komplext tal representeras enbart med symbolen 𝑧 (Danenhower, 2000). Det 

går med andra ord inte att direkt tala om en symbolisk representation när exempelvis en likhet ställs upp, så som 

𝑧 = 1 + 2𝑖, eftersom det använder sig utav både symbolisk form och, i det här fallet, kartesisk form. 
3 Sfard (1991) använder termen conception vilket i denna litteraturstudie anses vara synonymt med Tall och 

Vinners (1981) concept image. 
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är större än ett med två siffror (vilket helt klart är en begreppsbild av nummer, men en felaktig 

sådan). Det går att diskutera huruvida det finns en distinkt skillnad mellan begreppsbilder och 

begreppsdefinitioner, om begreppsdefinitioner är en form av begreppsbilder, eller ifall en viss 

kartlagd ”begreppsbild” hellre ska ses som en informell begreppsdefinition. Denna fråga 

lämnas obesvarad med antagandet att det inte gör någon större skillnad för litteraturstudiens 

relevans huruvida elevers uppfattning av ett begrepp är ett försök till en definition eller en 

mental bild av begreppet och beskrivning av begreppets egenskaper. 

1.2. Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att göra en kartläggning av elevers begreppsbilder av komplexa tal. Detta 

görs genom att undersöka vad matematikdidaktisk forskning skriver om begreppsbilder av 

komplexa tal. En sådan kartläggning skulle kunna erbjuda lärare möjligheten att identifiera 

elevers begreppsbilder i klassrummet. Detta syfte leder till följande frågeställning: 

 Vilka begreppsbilder av komplexa tal finns beskrivna i matematikdidaktisk 

forskningslitteratur? 

1.3. Avgränsningar 

Studien har inte som syfte att göra en kartläggning av alla begreppsbilder som förekommer 

– det är logiskt omöjligt! Det anses inte heller lika intressant att se till teoretiska spekulationer 

kring vilka begreppsbilder av komplexa tal som möjligen skulle kunna förekomma, utan vilka 

begreppsbilder som faktiskt existerar i klassrummet. Därför riktas studien in på att söka en 

handfull empiriskt visade begreppsbilder, vare sig det handlar om att studien själv explicit 

identifierat en begreppsbild eller implicit nämner elevers uppfattningar och associationer av 

komplexa tal som kan identifieras som en begreppsbild. 

En första sökning efter forskningslitteratur visar en stor brist av studier inom området, och 

det görs därför inga större avgränsningar angående studiers kontext. Ett kriterium är att det 

matematiska innehåll som tas upp i studierna ska kunna placeras inom den svenska 

gymnasieskolans kurs Matematik 2b, Matematik 2c eller Matematik 4. Detta innebär i praktiken 

att alla studier om komplexa tal på gymnasie- och universitetsnivå och deras internationella 

motsvarigheter, som tydligt kan kopplas till den svenska gymnasieskolans matematik, är 

godtagbara. 
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2. Metod 

2.1. Litteratursökning och urval 

I Tabell 2 listas ett antal sökningar tillsammans med antalet träffar – samtliga med 

avgränsningen peer reviewed. Sökningarna har skett på engelska, med sökorden complex 

number, concept image och conception, samt olika kombinationer av dessa. Sökorden är de 

engelska motsvarigheterna för komplexa tal och begreppsbild. Asterisk (*) inkluderar 

variationer av ändelser för ord, så som number eller numbers vid sökning number*. Från början 

inkluderades även sökorden student, high school, eller secondary, som alla avsåg att rikta in 

sökningarna på de internationella motsvarigheterna till den svenska gymnasieskolan. Dessa 

sökningar var dock alldeles för smala, varpå det beslutades att släppa på kravet att texterna 

skulle vara studier av specifikt gymnasieelevers begreppsbilder. I stället tilläts att se till elevers 

så väl som studenters och lärares begreppsbilder (se avsnitt 1.3). 

Sökningar har primärt gjorts i databaser tillgängliga via Linköpings universitetsbibliotek, 

och då särskilt databasen ERIC (Education Resources Information Center), som går att betrakta 

som en databas som innehåller forskningslitteratur inom didaktik – vilket passar för denna 

litteraturstudie. Det har även utförts sökningar i UniSearch, som ger en sökning i ”de flesta av 

bibliotekets resurser förutom några specialdatabaser” (UniSearch, 2016), vilket inkluderar en 

del litteratur funnen via ERIC. Förutom detta har ett antal sökningar gjort i Google Scholar – 

Googles sökmotor för akademiska skrifter – och MathEduc – databas för litteratur inom 

specifikt matematikundervisning och undervisning inom datavetenskap. Alla sökningar har 

gjorts med ovannämnda sökord och i vissa fall med deras svenska motsvarigheter. Det gjordes 

dock inte några unika fynd av litteratur i dessa sökningar, som inte redan hittats i tidigare 

sökningar via UniSearch eller ERIC. 

Ett strategiskt urval (eng: purposeful sampling) (Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, 

2013) gjordes enligt ett antal urvalskriterier. För att en text skulle tas med i litteraturstudien 

måste den: 

1. vara en matematikdidaktisk, empirisk, kvalitativ studie av undervisning eller lärande 

av komplexa tal; 

2. nämna elevers, studenters eller lärares begreppsbilder av komplexa tal (concept 

images eller conceptions); 

3. finnas tillgänglig på engelska eller svenska; 

4. anses komma från en trovärdig källa. 

Trovärdigheten av artiklar kontrollerades med hjälp av Toerners och Arzarellos (2012) 

förteckning över kvalitetsrankade matematikdidaktiska forskningstidsskrifter. För att en artikel 

skulle bedömas som trovärdig ansågs det nödvändigt att artikeln var publicerad i en A- eller B-

klassificerad journal. 
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Tabell 2. Antal träffar och urval enligt söksträngar i olika databaser 

# Databas Söksträngar Träffar Urval 

1 UniSearch ”complex number*” 146 822 0 

2 UniSearch “complex number*” “concept image*” OR conception* 2 569 0 

3 UniSearch ”complex number*” conception* 2 550 0 

4 UniSearch “complex number*” “concept image*” 68 0 

5 ERIC ”complex number*” 68 2 

6 ERIC “complex number*” “concept image*” OR conception* 2 0 

 

De fyra första sökningarna i UniSearch avsåg att skapa en bättre bild av hur mycket litteratur 

det fanns inom området, och det gavs inte mycket tid åt att läsa igenom samtliga träffars 

sammanfattningar (eng: abstracts). Däremot skumlästes träffresultatens titlar på de första 2-3 

träffsidorna, varpå slutsatsen drogs att inte mycket handlade om matematikdidaktisk forskning. 

Vid den femte listade sökningen (se Tabell 2, rad 5) skumlästes samtliga 68 sammanfattningar, 

varpå fem texter valdes ut och lästes i sin helhet. Två av dessa texter ansågs uppfylla 

urvalskriterierna: en studie om elevers begreppsbilder av komplexa tal (Nordlander & 

Nordlander, 2012) och en studie om matematiklärares begreppsbilder av olika representationer 

av komplexa tal (Karakok, Soto-Johnson, & Anderson Dyben, 2015). Det visade sig även att 

det var just dessa två artiklar som hittades som sökträffar vid den sjätte listade sökningen, vilket 

ansågs vara en mer preciserad sökning enligt det andra urvalskriteriet. För att öka urvalet gjor-

des även ett snöbollsurval (eng: snowballing) (Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, 

2013). För detta granskades referenslistorna till de funna artiklarna, vilket resulterade i att 

ytterligare två texter hittades som uppfyllde urvalskriterierna. Den ena texten är en 

doktorsavhandling om studenters förståelse av komplexa tal. Den andra texten är ett bidrag till 

en konferens anordnad av Special Interest Groups of the Mathematical Association of America 

on Research in Undergraduate Mathematics Education (SIGMAA on RUME), som är en 

underavdelning i organisationen Mathematical Association of America (MAA) som stöder och 

utför forskning inom matematikdidaktik på universitetsnivå. MAA utgör även ett kollegialt 

nätverk bland matematiklärare som är intresserade av att utveckla matematikundervisningen 

inom universitet (About MAA, 2016). Samtliga texters metod och resultat granskades. 

Litteratursökning och urval resulterade i att totalt fyra texter togs med i litteraturstudien: 

 “On the concept image of complex numbers” (Nordlander & Nordlander, 2012); 

 “Secondary teachers’ conception of various forms of complex numbers” (Karakok, 

Soto-Johnson, & Anderson Dyben, 2015); 

 “Student Understanding of Complex Numbers” (Conner, Rasmussen, Zandieh, & 

Smith, 2007); 

 “Teaching and Learning Complex Analysis at Two British Columbia Universities” 

(Danenhower, 2000). 
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2.2. Analysprocess 

De utvalda texterna analyserades utifrån gällande frågeställning. Under läsningen 

nedtecknades nämnda begreppsbilder elektroniskt. När ett textstycke ansågs relevant för 

studien kopierades detta, klistrades in i ett dokument och sedan översattes det centrala innehållet 

av stycket till svenska. Ett textstycke ansågs relevant när det nämnde elevers uppfattning av 

begreppet komplext tal; antingen en inre representation/mental bild av begreppet, en associerad 

egenskap/process eller en beskrivning av vad begreppet är. I vissa fall hade litteraturen själv 

kategoriserat ett antal begreppsbilder av komplexa tal, och här nedtecknades begreppsbilderna 

så som de presenterades i litteraturen. Exempelvis skriver Nordlander och Nordlander (2012) 

explicit om en begreppsbild de kallar den tvådimensionella synen eller synen av komplexa tal 

som ett tvådimensionellt tal. Kontentan är att komplexa tal ses som ett talpar och inte som ett 

enhetligt objekt. 

With this concept image, the students are only able to see the complex numbers as 
two separate entities (Nordlander & Nordlander, 2012, s. 632). 

I andra fall gjordes en mer implicit framställning av elevers begreppsbilder av komplexa tal, 

utan någon explicit benämning av att det rörde sig om begreppsbilder. Här rör det sig i stället 

uteslutande om en beskrivning av elevers uppfattning av komplexa tals natur och egenskaper. 

Exempelvis nämner även Conner, Rasmussen, Zandieh och Smith (2007) elevers uppfattning 

av komplexa tal som ett talpar hellre än ett enhetligt objekt. De nämner inte explicit ordet 

begreppsbild, men det är tydligt att stycket handlar om elevers uppfattning av komplexa tals 

natur och det görs ett påstående om vad komplexa tal är – alltså en begreppsbild! 

Another area of student thinking that interested us was whether students thought 
of a complex number as a single thing or a pair of things (Conner, Rasmussen, Zandieh, 
& Smith, 2007, s. 7).  

Med andra ord är dessa textstycken två exempel på en och samma begreppsbild; i ena fallet 

nämns uttryckligen ordet begreppsbild i sammanhanget, och i andra fallet krävs en tolkning att 

det rör sig om en begreppsbild. Slutligen namnges varje begreppsbild antingen genom de redan 

föreslagna benämningar så som de presenteras i litteraturen eller genom en beskrivning av 

begreppsbildens centrala innebörd. 
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3. Litteratur 
I detta kapitel presenteras den analyserade litteraturens syfte, metod och resultat. 

3.1. Nordlander och Nordlander – “On the concept image of complex numbers” 

Nordlander och Nordlander (2012) utförde en studie av svenska4 studenters uppfattning av 

begreppet komplexa tal. Författarna utgick ifrån en modell, utvecklad av Tall och Vinner 

(1981), med begreppsbild och begreppsdefinition som ett ramverk för sin studie. Dels under-

sökte författarna vilka begreppsbilder studenter skapar när de arbetar med komplexa tal, dels 

om det är möjligt att klassificera studenters begreppsbilder i distinkta kategorier. Författarna 

utformade först och främst en enkät, med målet att kvalitativt undersöka studenters begrepps-

bilder av komplexa tal, för att se om det framgick några tydliga kategorier av begreppsbilder 

utifrån studenternas svar. Sedan utförde författarna ett mindre test av universitetsstudenters och 

gymnasieelevers förståelse av komplexa tal, för att kontrollera hur dessa identifierade 

begreppsbilder förhåller sig till den formella begreppsdefinitionen. 

Nordlander och Nordlander (2012) formulerade frågorna i enkäten så att studenterna fick 

möjligheten att öppet uttrycka sina känslor för och sin uppfattning av komplexa tal. Enkäten 

gavs till 47 svenska ingenjörsstudenter. Detta val var medvetet, och Nordlander och Nordlander 

(2012) argumenterar för att enkäten ges till studenter som använder matematik, men som inte 

har matematik som huvudämne, för att på så vis kunna fastställa missuppfattningar och 

identifiera de vanligaste svårigheterna med komplexa tal. Enkäten föregicks av en veckas 

introduktionskurs om komplexa tal och studenterna förväntades därför ha en grundläggande 

förståelse för begreppet. Deltagandet var frivilligt och anonymt, och studenterna fick 15 

minuter för att besvara enkäten. Följande frågor ingick i enkäten: 

 What do you connect to the concept complex numbers? 

 What is the greatest difficulty you experience regarding complex numbers? 

 Can you give some examples of applications for complex numbers? 

 Fill the mind map5 below with words that best describe your conception of complex 

numbers. What do complex numbers evoke in your mind? 

(Nordlander & Nordlander, 2012, s. 630). 

  

                                                 
4 Studien utfördes i Sverige och frågorna gavs ursprungligen på svenska. Artikeln är dock skriven på engelska. 

En text har hittats av samma författare som återger vissa av studiens resultat på svenska (Nordlander & Nordlander, 

2010). I dessa fall har den svenska formuleringen presenterats i denna litteraturstudie, men i övrigt har det inte 

gjorts en egen översättning av studiens formuleringar utifall att översättningen inte skulle stämma överens med 

den ursprungliga svenska formuleringen. 
5 Den ”mind map” som nämns bestod av inget mer än ordet ”complex numbers” med en cirkel runtom och ett 

antal streck för eleven att fylla i associerade ord. 
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Utifrån studenternas svar på enkäten identifierade Nordlander och Nordlander (2012) fyra 

begreppsbilder. Sammanfattningsvis innebär dessa begreppsbilder att komplexa tal ses som: 

 ett matematiskt trick 

 ett tvådimensionellt tal (den tvådimensionella synen) 

 en symbol (den symboliska synen) 

 ett obegripligt mysterium (den mystiska synen) 

(Nordlander & Nordlander, 2010) 

Dessa begreppsbilder ges en mer utförlig beskrivning i resultat (avsnitt 4.1-4.4). För att 

undersöka hur dessa begreppsbilder relaterar till den formella begreppsdefinitionen, utformade 

Nordlander och Nordlander (2012) ett mindre test bestående av sju tal, som skulle identifieras 

som antingen komplexa eller icke-komplexa. Testet gavs till två olika populationer för att 

kontrollera ifall testpersonernas mognad påverkade testresultaten: 31 ingenjörsstudenter och 31 

gymnasieelever 6 . Resultatet var att den tvådimensionella synen dominerade bland både 

studenterna och gymnasieeleverna. Författarna anser att det är föga förvånande, eftersom det är 

denna begreppsbild som bäst stämmer överens med den formella begreppsdefinitionen (vilket 

de hävdar är den algebraiska formen 𝑥 + 𝑦𝑖). Studenterna och eleverna misslyckades dock med 

att inse att alla tal är komplexa tal, och det var bara i de fall då de explicit kunde se närvaron av 

den imaginära enheten som de ansåg att talet var komplext. Endast 2 studenter och 5 elever gav 

korrekt svar att alla tal är komplexa tal. 

3.2. Karakok, Soto-Johnson, och Anderson Dyben – “Secondary teachers’ 

conception of various forms of complex numbers” 

Karakok, Soto-Johnson, och Anderson Dyben (2015) intervjuade tre matematiklärare för att 

undersöka dels deras begreppsbilder av komplexa tals olika former, och dels hur lärarna växlade 

mellan algebraiska och geometriska representationer av dessa former 7 . Intervjuerna var 

uppgiftsbaserade och utfördes som del av ett utvecklingsprogram av high-school-

matematiklärares ämneskunskaper, vilket under denna termin fokuserade på talförståelse med 

särskild inriktning mot komplexa tal. Intervjuarna utfördes vid sex tillfällen, totalt 24 timmar. 

Lärarna fick ta den tid de behövde för att slutföra en uppgift, vilket resulterade i att inte alla 

hann färdigt alla uppgifter. 

Som ett ramverk för sin studie generaliserade författarna teorin om dual begreppsbild (eng: 

dual conception). Dual begreppsbild är ett begrepp inom ett teoretiskt ramverk utformat av 

Anna Sfard (1991). Det bygger på att matematiska begrepp kan betraktas utifrån två 

fundamentalt olika perspektiv: ett strukturellt med begreppet som ett objekt, och ett 

operationellt med begreppet som en process. Sfard (1991) nämner exempelvis att imaginära 

                                                 
6  Författarna skriver senior high school, vilket motsvarar högstadiet och gymnasieskolan. Komplexa tal 

introduceras först i gymnasieskolan, varför undersökningen förutsätts röra gymnasieelever.  
7  Notera att författarna använder ordet representation enbart i fråga om antingen en algebraisk eller en 

geometrisk representation. De skiljer således på representation och form, så att ett komplext tal kan samtidigt 

gestaltas i både en specifik form och representation (exempelvis kartesisk form, algebraisk representation). 
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enheten 𝑖 kan ses som ett eget objekt eller som en representation för en operation (𝑖 = √−1). 

Tillsammans utformar det operationella och strukturella perspektivet en dual begreppsbild av 

det matematiska begreppet imaginära enheten. Medan Sfard (1991) enbart ger ett exempel för 

dual begreppsbild av komplexa tal på kartesisk form, generaliserade Karakok et al. (2015) dual 

begreppsbild av komplexa tal till fler former: kartesisk, polär, exponentiell, och någonting de 

kallar för ”ren imaginär form” (”imaginär form” verkar ha varit synonymt med imaginära 

enheten). Författarna utgick sedan från att lärarna hade en fullständig dual begreppsbild av 

begreppet komplexa tal först om de hade en sådan för samtliga former av komplexa tal och utan 

svårighet kunde växla mellan dessa former. 

Karakok et al. (2015) analyserade data i två cykler. Första cykeln fokuserade deltagarnas 

användning av representationer, vilka som föredrogs, och hur dessa var kopplade till varandra. 

Om deltagarna exempelvis växlade från geometrisk till algebraisk representation för att kunna 

lösa uppgiften, noterade författarna att en algebraisk representation föredrogs. Dessutom 

noterades deltagarnas flexibilitet i sin användning av representationer. Den andra cykeln av 

analys utgick ifrån analysen av den första cykeln, i vilket författarna undersökte deltagarnas 

operationella och strukturella begreppsbild av komplexa tal uttryckt i en specifik form. För att 

författarna skulle bedöma att en lärare hade en operationell begreppsbild av en specifik form 

fanns ett krav att läraren över huvud taget kunde utföra beräkningar med denna form. Läraren 

skulle även uppvisa en tendens att byta från denna form till en annan form. En strukturell 

begreppsbild av en specifik form identifierades då läraren utan problem kunde överblicka och 

använda denna form och i stället kunde fokusera på andra matematiska detaljer. Vidare utförde 

läraren flexibla övergångar mellan algebraiska och geometriska representationer av formen, 

och tenderade att byta till denna form. 

Karakok et al. (2015) fann i sin studie att alla tre deltagarna utvecklade sina begreppsbilder 

av olika former av komplexa tal under loppet av utvecklingsprogrammet, men att ingen av dem 

visade sig ha dual begreppsbild av samtliga former och representationer av komplexa tal 

(författarna noterar bland annat att ingen av deltagarna använde sig av polär form). Karakok et 

al. (2015) anser att det vore orealistiskt att förvänta sig att deltagarna under bara 6 dagar skulle 

utveckla en fullständig begreppsbild enligt författarnas ramverk om komplexa tal. För övrigt 

anser författarna att studien var lyckad, bland annat på grund av att lärarnas säkerhet att 

representera komplexa tal geometriskt ökade. 

3.3. Conner, Rasmussen, Zandieh och Smith – “Student Understanding of 

Complex Numbers” 

Conner, Rasmussen, Zandieh och Smith (2007) utförde under två och en halv vecka ett 

klassrumsexperiment i en avslutande kurs om komplexa tal för 13 lärarstudenter. Målet var att 

studera förändringen av studenternas begreppsbilder av komplexa tal under kursens lopp. Totalt 

deltog 10 av studenterna i intervjuer före och efter kursen. Därtill utförde Conner et al. (2007) 

datainsamling via videoinspelningar i klassrummet, utdelade matematikuppgifter, hemläxor 

och två uppgifter i kursens slutprov. 
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Conner et al. (2007) började studien genom att tillsammans med samtliga studenter under-

söka hur förändringar av koefficienterna i kvadratiska ekvationer påverkar ekvationens rötter 

och använde för detta det komplexa talplanet som visuellt stöd. Sedan, efter att studenterna 

började se komplexa tal som punkter i komplexa talplanet, ombad författarna studenterna att 

uppfinna sätt att geometriskt addera och multiplicera komplexa tal. Slutligen utformade 

författarna övningar i vilka studenterna blev ombedda att betrakta aritmetiska operationer med 

komplexa tal som transformationer av andra komplexa tal i komplexa talplanet. 

Conner et al. (2007) fann att studenternas trygghet vid beräkningar med komplexa tal ökade 

under kursen gång, särskilt vid användning av komplexa talplanet för att geometriskt represen-

tera addition av komplexa tal. Författarna var även intresserade av hur studenterna uppfattade 

ordet imaginär, och frågade därför studenterna vid två tillfällen, vid kursens början och slut, 

om de betraktade komplexa tal som riktiga tal eller inte. Resultatet visade en ökning av antalet 

studenter som ansåg att komplexa tal var ”riktiga” tal. Conner et al. (2007) undersökte 

studenternas uppfattning av komplexa rötter, och fann att de hade svårt för att se hur rötterna 

per definition gav värdet noll om de sattes in i den kvadratiska ekvationen. Eftersom det var 

oklart om studenterna hade samma svårigheter med reella rötter kunde inga slutsatser dras om 

problemet var att talen nu var komplexa. Ytterligare ett område som Conner et al. (2007) 

undersökte närmare var studenternas uppfattning av komplexa tal som antingen ett par av tal 

eller en helhet. Efter att ha frågat studenterna konstaterade författarna att studenternas syn 

förändrades, till fördel för synen av komplexa tal som en helhet. Tre studenter hävdade dock 

att de kunde betrakta komplexa tal som både ett par och en helhet, beroende på vilket 

sammanhang det rörde sig om. Slutligen fann Conner et al. (2007) att ingen av studenterna från 

början betraktade multiplikation med −1  som en rotation 𝜋  radianer (ett halvt varv) i det 

komplexa talplanet. I stället nämnde studenterna iteration eller reflektion (vad som menas med 

iteration nämns inte i studien). I slutet av kursen besvarade studenterna frågan med att de såg 

multiplikation med −1 som antingen en rotation, iteration, reflektion eller translation. En av 

studenterna hade inget svar att ge. Conner et al. (2007) avslutar med att ifrågasätta huruvida 

tolkningen av multiplikation med negativa tal som en rotation i planet verkligen är en del av 

förståelsen av komplexa talplanet, eller om den grundar sig på erfarenheten av komplexa 

talplanet. 

3.4. Danenhower – “Teaching and Learning Complex Analysis at Two British 

Columbia Universities” 

Danenhowers (2000) doktorsavhandling behandlar undervisning och lärande i tre kurser i 

komplex analys, på två universitet i den kanadensiska provinsen British Columbia. Studien 

bestod av klassrumsobservationer, intervjuer och matematikuppgifter. I avhandlingen 

avgränsades resultatet till ett centralt tema: komplexa tal skrivna på flera olika former 

(multirepresentationer). Detta innefattade studenters förmåga att kunna avgöra vilken form av 

komplexa tal som var mest gynnsamt för viss sorts beräkning, missuppfattningar av 
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representationer av komplexa tal, samt en diskussion kring hur studenternas otillräckliga 

grundförståelse kan komma att påverka deras fortsatta studier. 

Danenhower (2000) fann bland annat att studenterna hade god förståelse för både kartesisk 

och polär form, men att de uppvisade viss svårighet att byta mellan dessa former, och dessutom 

svårigheter att avgöra när ett byte vore lämpligt. Studenterna hade även svårt för att förenkla 

komplexa bråk med hjälp av förkortningar. Vidare hade studenterna svårt att göra 

trigonometriska beräkningar för tal i polär form och de hade inte fått någon undervisning om 

komplexa tal på symbolisk form (det vill säga, de hade inte fått undervisning om hantering av 

komplexa tal representerade med enbart symbolen 𝑧). Danenhower (2000) observerade även att 

studenterna uppfattade imaginära enheten i kartesiska formen som en enhetsvektor, en 

uppfattning som bland annat stöds utav att studenterna ansåg att den imaginära delen av 

komplexa tal representeras på den imaginära axeln. Danenhower (2000) påstår att en sådan 

tolkning av imaginära enheten är problematisk. Studenterna hade även svårt för att acceptera 

att det komplexa talsystemet, till skillnad mot det reella, inte är ordnat. Detta observerades av 

Danenhower (2000) genom att eleverna fick tolka olikheter för komplexa tal, exempelvis 3𝑖 <

5𝑖. Ofta tolkade studenterna olikheten som en jämförelse mellan talens absolutbelopp (alltså 

|3𝑖| < |5𝑖|). Studenterna hade även svårt för att konsekvent uppfatta att konstanterna 𝑥 och 𝑦 i 

den kartesiska formen alltid är reella. Vidare observerade Danenhower (2000) att studenternas 

svårigheter att räkna med komplexa tal riskerar att ge dem problem med mer avancerad 

matematik, till exempel vid integration av komplexvärda rationella funktioner och derivering 

av komplexvärda polynom. 
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4. Resultat 
I detta kapitel görs en syntes och kategorisering av funna begreppsbilder. Ifall de analyserade 

texterna redan har en klar benämning av en specifik begreppsbild används denna. I övrigt 

benämns en begreppsbild utifrån dess centrala innebörd. 

4.1. Komplexa tal är ett matematiskt trick 

Nordlander och Nordlander (2012) har i sin studie av svenska ingenjörsstudenters 

begreppsbilder av komplexa tal identifierat att vissa studenter uppfattade komplexa tal som ett 

sätt att göra en del, för reella talen omöjliga, beräkningar möjliga (exempelvis att lösa 

ekvationen 𝑥2 + 1 =  0) genom att utvidga det reella talsystemet. Komplexa tal ses då som en 

mänsklig konstruktion, vilket författarna påstår kan orsaka att studenten får en negativ 

inställning till matematik, och vidare blockera elevens förståelse för och utveckling av 

begreppet. Nordlander och Nordlander (2012) drar slutsatsen att om autenticiteten hos ett 

begrepp ifrågasätts, så kommer det i princip vara omöjligt för elever att såväl förstå som att 

använda begreppet i sina matematikstudier. I en intervju utförd av Karakok et al. (2015) 

beskriver en av lärarna sin syn på komplexa tal som tal vilka existerar utanför vårt ”normala” 

talsystem, och att skillnaden mellan komplexa och reella tal är den imaginära komponenten av 

komplexa tal, roten ur −1 (imaginära enheten). Vad som står klart är att både studenter och 

lärare visar uppfattningar av komplexa tal som någonting som går utanför det ”normala”, reella 

talsystemet, och att studenter upplever denna utvidgning som en mänsklig konstruktion som 

tillåter matematiska beräkningar vilka annars inte vore möjliga. 

4.2. Komplexa tal är ett tvådimensionellt tal 

I sin studie identifierade Nordlander och Nordlander (2012) att vissa elever såg komplexa 

tal som enbart två separata objekt: ett så kallat tvådimensionellt tal. De hävdar att ett komplext 

tal ska uppfattas som ett tal, genom en kombination av reella och imaginära tal, men att när 

eleverna associerar komplexa tal med två komponenter, så misslyckas de med att se komplexa 

tal som ett eget objekt. Författarna har i sin studie även inkluderat en lista med olika tal, vilka 

31 elever och 31 universitetsstudenter sedan fått avgöra huruvida dessa listade tal var komplexa 

tal eller inte. Enligt resultatet för denna uppgift fann Nordlander och Nordlander (2012) att den 

tvådimensionella synen av komplexa tal dominerade. I de fall eleverna och studenterna inte 

explicit kunde se förekomsten av imaginära enheten 𝑖, svarade majoriteten att talet inte var 

komplext, vilket författarna tolkar som att med en tvådimensionell syn anses ett komplext tal 

bestå av två delar: en reell och en imaginär. Om det inte förekommer någon imaginär del, eller 

om den imaginära enheten inte syns i talet, så anses inte talet vara komplext. Det förekom även 

i studien en elev, som ansågs särskilt matematiskt begåvad, som påstod att inga av de listade 

talen var komplexa. Anledningen till elevens påstående var att varje tal antingen var enbart 

reellt eller enbart imaginärt, och att de därmed inte kunde vara komplexa tal. Här identifierar 

Nordlander och Nordlander (2012) ytterligare ett fall av den tvådimensionella synen av 
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komplexa tal, nämligen att för att ett tal ska anses vara komplext behöver det innehålla både en 

reell och en imaginär del. Om talet alltså är strikt imaginärt eller strikt reellt, så är det enligt 

denna uppfattning inte ett komplex tal. Conner et al. (2007) utformade en intervjufråga för att 

komma underfund med huruvida lärarstudenter uppfattade komplexa tal som en enda sak eller 

ett par av saker: 

Jason says that he thinks of the number 2 + 6i in terms of two different parts; the “2” 
and the “6i”. Sharilyn, however, says she thinks of 2 + 6i as a single number, “2 + 6i” 
rather than in terms of two different parts. Do you think about 2 + 6i like Jason does, 
like Sharilyn does, or a different way? Please explain. (Conner, Rasmussen, Zandieh, & 
Smith, 2007, s. 7). 

Frågan är utformad på sådant vis att eleverna ställs inför valet att hålla med antingen Jason 

eller Sharilyn, två fiktiva personer, i huruvida de såg på komplexa tal som ett tal, eller två olika 

delar. Av de tio lärarstudenter som deltog i den första intervjun, uppfattade två av studenterna 

komplexa tal som ett tal, medan övriga åtta studenter såg det mer som ett par av tal. I slutet av 

kursen, under den andra intervjun, uppfattade i stället tre studenter komplexa tal som ett tal, tre 

som ett par av tal och tre kunde uppfatta komplexa tal på båda dessa sätt (det framkommer inte 

från studien hur många studenter som deltog i den senare intervjun, men låt oss anta att de var 

nio). 

4.3. Komplexa tal är ett symboliskt uttryck 

Connor et al. (2007) påstår inledningsvis att studenters begreppsbild av komplexa tal ofta 

inte sträcker sig längre än till att 𝑖 = √−1, och det har i Nordlander och Nordlanders (2012) 

studie påvisats att studenter kan betrakta komplexa tal som primärt en algebraisk symbol – en 

symbol som baseras på symbolen 𝑖 eller 𝑖2 – vilket riskerar att ge en skev bild av komplexa tals 

natur. Detta kan, enligt Nordlander och Nordlander (2012), tolkas som ett försök av studenten 

att minska abstraktionsnivån av komplexa tal för att få en bättre representation av begreppet. 

Komplexa tal reduceras alltså till att enbart uppfattas som ett symboliskt uttryck. Det 

framkommer dock inte vad som avses symboliseras. 

4.4. Komplexa tal är ett obegripligt mysterium 

Karakok et al. (2015) intervjuade i sin studie en lärare, som svarade att elever antagligen 

uppfattar komplexa tal som särskilt svårförståeliga på grund av att de har svårt att visualisera 

och förstå någonting så i deras tycke ovanligt och annorlunda. Läraren nämner även att det 

möjligen är ett för svårt begrepp för vissa elever. Detta antagande stöds av Nordlander och 

Nordlander (2012) som i sin intervju av ingenjörsstudenter har kunnat identifiera en frustration 

över begreppets abstrakta och teoretiska natur, och möjligen bristen på visualisering, som blir 

ett hinder för förståelsen av begreppets användbarhet. Dessa studenter ifrågasatte komplexa tals 

användbarhet i “verkligheten”.  Nordlander och Nordlander (2012) benämner i sin studie denna 

upplevelse av obegriplighet som en begreppsbild, vilket diskuteras i nästkommande kapitel. 
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4.5. Komplexa tal är egentligen inga tal 

Connor et al. (2007) ställde i början av en kurs frågan till tio lärarstudenter om huruvida de 

höll med påståendet att komplexa tal egentligen inte är tal (notera negationen). Lärarstudenterna 

fick sedan gradera påståendet mellan 1 och 5, där 1 var ett totalt avfärdande av påståendet, och 

5 var ett totalt instämmande med påståendet. Ingen av studenterna instämde med påståendet i 

början av kursen, men det fanns en spridning av hur hög grad de motsatte sig påståendet: fyra 

motsatte sig starkt, fem motsatte sig moderat, och en varken höll med eller inte höll med påstå-

endet. Lärarstudenterna var med andra ord inte helt säkra på att komplexa tal också är tal. Vid 

slutet av kursen hade ett skifte ägt rum, där nu åtta motsatte sig starkt till påståendet, en motsatte 

sig moderat, och en hade ändrat uppfattning helt och höll starkt med påståendet. Totalt 

uppmärksammade Conner et al. (2007) att en majoritet av studenterna hade blivit säkrare på att 

komplexa tal är tal. Essensen av denna begreppsbild är att eleverna uttrycker vad komplexa tal 

inte är, men de säger inte någonting om vad det är. 

4.6. Komplexa tal ses inte som rötter till algebraiska ekvationer 

Conner et al. (2007) har i sin studie av lärarstudenter funnit en uppfattning av osäkerhet 

gällande komplexa rötter. Studenterna fick i början av kursen frågan om de utan att utföra 

beräkningar kunde besvara vilket värde en andragradsfunktion 𝑓(𝑥) skulle anta om variabeln 

𝑥 sattes till en (korrekt) komplex rot till ekvationen 𝑓(𝑥) = 0. I vissa fall hade studenterna 

själva precis tagit fram dessa komplexa rötter, i andra fall fick de en textuppgift där de komplexa 

rötterna var givna. I båda fallen visade lärarstudenter en osäkerhet om vilket värde detta skull 

resultera i: många av studenterna sade att de antingen skulle få någon form av komplext tal, 

eller att det var omöjligt att förutse utan att utföra beräkningar. Endast en student gav svaret att 

värdet blir noll. Efter att samtliga studenter slutfört kursen kunde Conner et al. (2007) se en klar 

förbättring av studenternas uppfattning. De kände sig mycket mer säkra på att komplexa rötter, 

liksom reella rötter, ger värdet noll. Det var dock inte alla som höll sig till denna uppfattning. 

En brist i sin undersökning, som Conner et al. (2007) nämner, är att de inte visste vilken 

uppfattning studenterna hade om reella rötter i liknande situationer. Det kan alltså mycket väl 

vara så att elevernas bristande förståelse för komplexa rötter inte ligger i deras begreppsbild av 

komplexa tal, utan snarare i deras bristande förståelse av rötter överlag. 

4.7. Komplexa tal har en ”storleksordning” 

Enligt Danenhower (2000) kan elever ha svårt att acceptera att komplexa tal saknar en 

storleksordning. Elevers tidigare erfarenheter av reella tal hämmar deras förståelse av komplexa 

tal. Studenterna tolkade gärna en olikhet 3𝑖 < 5𝑖 som en jämförelse av talens absolutbelopp 

(|3𝑖| < |5𝑖|) och försökte på så vis finna en storleksordning för komplexa tal genom att ordna 

dem efter deras ”längder” (enligt en tolkning av komplexa tal som vektorer). Studenterna blev 

vid upprepade tillfällen påminda om fundamentala regler för olikheter: exempelvis att 

multiplikation med ett negativt tal vänder på olikheten, vilket blir svårtolkat för det komplexa 
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talsystemet. En multiplikation av ett komplext tal med −1 ger enbart en rotation 𝜋 radianer (ett 

halvt varv) i komplexa planet och absolutbeloppet (”längden”) ändras inte. 

4.8. Imaginära enheten är en enhetsvektor 

Danenhower (2000) beskriver studenters uppfattning av den imaginära enheten som en 

enhetsvektor. Bland annat gör sig detta uttryck i att studenterna har svårt att tolka den imaginära 

delen 𝐼𝑚(𝑧)  av ett komplext tal 𝑧  som reellt, vilket framkom av att studenterna felaktigt 

representerade den imaginära delen på den imaginära axeln. Danenhower (2000) observerar 

även i sin studie hur vissa studenter bokstavligt uttrycker att 𝑖 är en enhetsvektor. Värt att nämna 

är att universitetsstudenterna hade tidigare läst vektoralgebra, och att detta kan ha påverkat 

deras uppfattning av komplexa tal. 

4.9. Sammanfattning av resultat 

Ur analysen framgår att forskningsfrågan, ”vilka begreppsbilder av komplexa tal finns 

beskrivna i matematikdidaktisk forskningslitteratur?”, har följande svar: 

 Komplexa tal är ett matematiskt trick 

 Komplexa tal är ett tvådimensionellt tal 

 Komplexa tal är ett symboliskt uttryck 

 Komplexa tal är ett obegripligt mysterium 

 Komplexa tal är egentligen inga tal 

 Komplexa tal ses inte som rötter till algebraiska ekvationer 

 Komplexa tal har en ”storleksordning” 

 Imaginära enheten är en enhetsvektor 

Möjligen är den fjärde punkten (Komplexa tal är ett obegripligt mysterium) inte en 

begreppsbild, utan snarare en emotionell upplevelse av frustration som väcks av begreppet 

komplexa tals abstrakta natur. Detta diskuteras vidare i nästkommande kapitel. 
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5. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras och problematiseras studiens metod, resultat och eventuella 

implikationer för lärarverksamheten nämns. 

5.1. Diskussion av metod 

En preliminär sökning efter litteratur om komplexa tal inom matematikdidaktisk forskning 

visade att det inte fanns mycket litteratur att tillgå. Det innebär att ett urval skedde från en redan 

liten mängd texter, vilket ur ett vetenskapligt arbetssätt inte är det bästa (Eriksson Barajas, 

Forsberg, & Wengström, 2013). Jämför dock en kvantitativ och en kvalitativ studie: en kvanti-

tativ studie kräver stora mängder data för att kunna dra några statistiskt säkerhetsställda slut-

satser; en kvalitativ studie är enbart mån om att de resultat som tagits med i studien är trovärdiga 

och korrekta. Ett sätt att öka trovärdigheten hos ett resultat är att ha fler källor som bekräftar 

resultatet. Ett annat sätt är att granska metoden som ledde fram till studiens resultat. Nu 

genomfördes en kvalitativ studie och det anses därmed inte lika katastrofalt att det förekommit 

en stor brist av forskningslitteratur inom området, även om ett större urval självklart hade 

föredragits.  

Att bedöma en elevs prestationer på ett matematikprov är kanske enklare än att försöka 

klassificera elevens begreppsbilder av de begrepp som provet innehåller. De medtagna texterna 

behandlar huvudsakligen intervjuundersökningar av elever, studenter och lärare och detta anses 

vara en god metod för att få en uppfattning om vilka begreppsbilder av komplexa tal som 

förekommer. Likväl går det att diskutera huruvida författarna lyckats tolka svaren så som de 

var avsedda att tolkas, och på vilket vis författarnas förkunskaper påverkar tolkningen. En 

kvalitativ studie bör utföras i medvetenhet om forskarens förkunskap om det område som ska 

studeras (Eriksson Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013). Vad gäller en sådan medvetenhet 

hos undertecknad har det inte bedömts nödvändigt, med tanke på att de begreppsbilder som 

nämnts i texterna har nedtecknats, så som de beskrivs utav författarna, utan några större 

tolkningar. 

5.2. Brist på forskningslitteratur 

Den konstaterade bristen av matematikdidaktisk forskningslitteratur inom området 

komplexa tal har även identifierats av tidigare studier (Conner, Rasmussen, Zandieh, & Smith, 

2007; Danenhower, 2000; Karakok, Soto-Johnson, & Anderson Dyben, 2015). Det verkar till 

och med vara så att forskning inom matematikundervisning överlag blir svårare att hitta ju högre 

matematik det söks efter (Hazzan, 1999). En orsak till denna brist kan ha att göra med att 

komplexa tal är ett relativt litet moment i undervisningspraktiken, jämfört med andra 

matematiska områden (exempelvis integralkalkyl, funktionsanalys, geometri eller 

ekvationslösningar). Komplexa tal undervisas dessutom i de högre kurserna inom svenska 

gymnasieskolan där det redan skett en differentiering av elever (det är antagligen likadant 

internationellt). Det är med andra ord kanske inte lika intressant att studera didaktik i koppling 
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till komplexa tal eftersom det inte berör lika många elever. Trots att färre elever studerar 

komplexa tal i skolan kan studier inom området likväl vara gynnsamt, givet att komplexa tal 

involverar flera grenar av matematiken: bland annat analys, algebra, geometri och trigonometri 

(Danenhower, 2000). Därmed skulle mer didaktisk forskning av elevers möte med komplexa 

tal vara önskvärt, eftersom det kan ge insikt om elevers matematiska förståelse inom flera av 

matematikens områden – fler än enbart en. 

5.3. Resultatets relevans för studiens syfte 

I avgränsningarna (avsnitt 1.3) för denna litteraturstudie nämns att på grund av brist av 

forskningslitteratur inom området, har alla studier på gymnasie- och universitetsnivå (och deras 

internationella motsvarigheter) godtagits såvida det matematiska innehållet faller inom ramen 

för den svenska gymnasieskolans kurser. Den enda begreppsbild som skulle kunna uteslutas 

från resultat utifrån denna avgränsning är Imaginära enheten är en enhetsvektor, eftersom 

denna begreppsbild antagligen grundar sig i en förförståelse av enhetsvektorer. Studenterna 

som deltog i studien hade läst vektoralgebra. Jag vill dock hävda att elever kan behandla 

imaginära enheten som en enhetsvektor utan att känna till enhetsvektorer. Det var genom att 

observera hur elever bland annat betraktade den imaginära delen av komplexa tal skrivna på 

kartesisk form som imaginär (och inte reell) som det kunde identifieras en sådan begreppsbild. 

Det förefaller med andra ord inte förekomma ett krav på förkunskaper om enhetsvektorer för 

att en sådan begreppsbild ska uppstå. Alltså bör detta kunna vara en begreppsbild som finns 

även bland gymnasieelever. 

Det går även att ifrågasätta huruvida alla kartlagda begreppsbilder är enbart begreppsbilder 

av komplexa tal. Som en påminnelse nämns till att börja med att begreppsbilder innehåller ”alla 

inre representationer, mentala bilder och associerade egenskaper och processer som framkallas 

av begreppet” (se avsnitt 1.1.2). Detta godkänner alla funna begreppsbilder utom möjligen 

uppfattningar av komplexa tal som obegripliga, eftersom detta mer kan ses som ett emotionellt 

tillstånd, och begreppsbilden av imaginära enheten som en enhetsvektor. Vad gäller den senare 

begreppsbilden (Imaginära enheten är en enhetsvektor) har denna tagits med för att den 

observerats i samband med att studenter hanterar komplexa tal skrivna på kartesisk form. Det 

är således inte så att studenter uppfattar imaginära enheten som enhetsvektor fristående, utan 

det är närmare bestämt i samband med beräkningar och i koppling till deras begreppsbild av 

den kartesiska formen som denna uppfattning gör sig påmind. Den bör alltså tolkas som en 

begreppsbild kopplad till komplexa tal, hellre än till imaginära enheten. I fråga om 

begreppsbilden Komplexa tal är ett obegripligt mysterium skulle denna snarare kunna ses som 

ett emotionellt tillstånd hos eleven, hellre än en begreppsbild av komplexa tal. Detta resultat 

från analys tas likväl med för dess tydliga implikationer till läraryrket, vilket tas upp i 

nästkommande avsnitt. 

Någonting som särskilt bör nämnas är att Conner et al. (2007) formulerade ett påstående, om 

att komplexa tal egentligen inte är tal, som studenterna sedan fick hålla med eller motsätta sig. 

Detta kan ge vilseledande resultat i studien, eftersom eleverna presenterades en begreppsbild 
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som de kanske egentligen inte hade från början (det går att likna med ledande frågor, fast detta 

fall är mer av ett ”ledande påstående”). Min egen erfarenhet talar för att det visst förekommer 

att elever har en sådan begreppsbild, och det anses därmed rimligt att inkludera denna 

begreppsbild i resultat trots denna brist i metod. 

5.4. Eventuella förklaringar till och problematisering av begreppsbilder 

Ur litteratursökningen och analysen framträder i synnerhet tre specifika områden vari det 

antingen går att diskutera eventuella förklaringar till eller problematisera synen av vissa 

begreppsbilder av komplexa tal. Dessa områden är begreppsbilders Konflikt med den formella 

begreppsdefinitionen, Bristande visualisering och avsaknad av koppling till verkligheten, och 

slutligen generell Utveckling av talförståelse. 

5.4.1. Konflikt med den formella begreppsdefinitionen 

Det nämns inledningsvis i denna rapport att det enligt Tall och Vinner (1981) kan uppstå en 

konflikt mellan elevers olika begreppsbilder, och mellan begreppsbilder och 

begreppsdefinitioner. Min egen erfarenhet talar för att läraren ofta måste välja mellan att 

informellt beskriva eller formellt definiera den matematik som ska undervisas, vilket mycket 

väl kan orsaka dessa konflikter om eleverna erbjuds en beskrivning av matematik som inte 

stämmer överens med den formella definitionen. Exempelvis kan det vara en beskrivning av 

imaginära enheten som en enhetsvektor. Danenhower (2000) nämner att en sådan tolkning av 

imaginära enheten är problematisk. Han förklarar vidare att det är möjligt att hantera imaginära 

enheten som en enhetsvektor så länge komplexa talplanet representeras i ℝ2, men att i mer 

avancerad matematik representeras komplexa talplanet som en sfär – Riemannsfären 

(Weisstein, 2016). Detta för att kunna inkludera oändligheten som en punkt (en så kallad 

kompaktifiering av planet). Eftersom Riemannsfären inte ingår i gymnasiekurserna kan det 

ifrågasättas om det är rätt att avfärda begreppsbilden rakt av. Det är givet att matematik lärs i 

steg, och vissa begreppsbilder som en gång var gynnsamma för lärandet, byts ut när de inte 

längre ”fungerar”. Med andra ord kan det mycket väl vara så att elever är berättigade att uppfatta 

imaginära enheten som en enhetsvektor så länge det är en gynnsam begreppsbild. Det är först 

när begreppsbilden uppenbarligen inte längre stämmer överens med den matematik som ligger 

framför händerna som det blir problematiskt – en konflikt uppstår!  

Ska då läraren formellt definiera matematiska begrepp för sina elever? En sådan 

ingångsvinkel skulle åtminstone hjälpa elever att studera mer avancerad matematik, men det är 

inte säkert att alla elever önskar göra det. Det är inte heller säkert att alla elever förstår en 

formell definition av det givna matematiska begreppet, och i så fall borde det vara bättre med 

en mer beskrivande matematikundervisning, som tillåter att elevernas begreppsbilder till viss 

utsträckning inte stämmer rent formellt. Frågan kvarstår om i hur stor utsträckning detta ska 

tillåtas. När närmar sig en begreppsbild att bli en ren missuppfattning av begreppet? Vem 

bestämmer vilka begreppsbilder som ligger ”närmre” den formella definitionen än andra 

begreppsbilder och hur avgörs det? Nordlander och Nordlander (2012) hävdar att den 
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tvådimensionella synen (Komplexa tal är ett tvådimensionellt tal) ligger nära den formella 

begreppsdefinitionen – att ett komplext tal är ett talpar (se avsnitt 1.1.2) – men att elever med 

denna begreppsbild av komplexa tal ändå kan råka ut för missuppfattningar av begreppet. Utan 

en korrekt tolkning av den formella begreppsdefinitionen eller en korrekt uppbyggd 

begreppsbild finns en risk att elever missar att alla tal är komplexa tal – även de reella talen! 

Förslagsvis går det att avgöra huruvida en begreppsbild är en klar missuppfattning genom att 

se till elevernas användning av begreppet, och hur det påverkar deras procedurer. Av de 

begreppsbilder som hittats i litteraturstudien finns ett antal som särskilt påverkar elevernas sätt 

att hantera komplexa tal i procedurer (och som är klara missuppfattningar), bland annat elevers 

användning av komplexa rötter (Komplexa tal ses inte som rötter till algebraiska ekvationer), 

olikheter mellan komplexa tal (Komplexa tal har en ”storleksordning”), samt representationer 

av den imaginära delen av komplexa tal i det komplexa talplanet (Imaginära enheten är en 

enhetsvektor). 

5.4.2. Bristande visualisering och avsaknad av koppling till verkligheten 

Nordlander och Nordlander (2012) hävdar att tre av begreppsbilderna visar att studenter 

betraktar nya begrepp, som de inte kan visualisera, som mystiska, symboliska och/eller 

konstgjorda knep utan koppling till verkligheten. Dessa begreppsbilder är Komplexa tal är ett 

obegripligt mysterium, Komplexa tal är ett symboliskt uttryck och Komplexa tal är ett 

matematiskt trick. En sådan upplevelse av komplexa tal gynnar säkerligen inte en positiv 

begreppsutveckling. Ytterligare värt att nämna är att det i en grekisk studie, utförd av Panaoura, 

Elia, Gagatsis och Giatilis (2006), kunde konstateras att elever uppfattar den geometriska och 

den algebraiska representationen av komplexa tal som två olika och helt skilda matematiska 

objekt, och alltså inte som två sätt att representera ett och samma begrepp. Konsekvensen av 

bristande visualisering och kopplingar mellan begrepp och verkligheten blir att elever inte får 

en enhetlig förståelse av begreppet eller tappar motivationen att lära sig begreppet. 

5.4.3. Utveckling av talförståelse 

Elever ifrågasätter huruvida komplexa tal verkligen är tal (Komplexa tal är egentligen inga 

tal), tänker sig att de har en ordning (Komplexa tal har en ”storleksordning”) och är osäkra 

över hur de ska hantera komplexa rötter (Komplexa tal ses inte som rötter till algebraiska 

ekvationer). Dessa begreppsbilder är rena missuppfattningar av begreppet, och åtminstone de 

två första bör ha sitt ursprung i elevernas talförståelse. Ett tal är för elever antagligen starkt 

sammankopplat med egenskapen att kunna successivt räkna från ett tal till ett annat8. När så 

denna egenskap avlägsnas ifrågasätts om objektet verkligen är ett tal. Den tredje begreppsbilden 

går att spekulera i huruvida den grundar sig i elevernas talförståelse eller om den grundar sig 

på en generell missuppfattning kring rötter. Ifall även missuppfattningen kring komplexa rötter 

                                                 
8 Detta problem bör elever även stöta på vid övergången från rationella till reella tal, eftersom även reella tal 

är ouppräkningsbara. Hypotesen står likväl kvar, oavsett om de stöter på samma svårigheter vid andra tillfällen 

eller inte: elever uppfattar egenskapen att succesivt kunna räkna tal som fundamentet för vad ett tal är. 
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beror på elevernas talförståelse, bör samtliga tre ovannämnda begreppsbilder kunna bemötas 

genom ontologiska frågor om vad som utgör ett tal. Möjligen skulle dessa missuppfattningar i 

så fall kunna undvikas. 

5.5. Implikationer för lärarverksamheten 

I bakgrunden (avsnitt 1.1.1) för denna studie nämns att läraren ska utföra en bedömning av 

elevers begreppsförmåga, vilket i praktiken innebär att läraren behöver skapa sig en uppfattning 

om hur väl en given begreppsbild ligger den formella definitionsbilden. Resultatet av denna 

studie visar att det förekommer åtminstone åtta olika begreppsbilder av komplexa tal. Dessa 

hjälper visserligen inte läraren att avgöra vilken begreppsbild som är godtagbar för ett visst 

betyg, men de skänker läraren en överblick av vilka begreppsbilder som kan förekomma i 

klassrummet. Läraren kan därefter testa elevernas förståelse av begreppet utifrån dessa 

begreppsbilders centrala innebörd, för att kontrollera vilken begreppsbild eleverna har av 

begreppet. Detta skulle kunna ske genom att läraren kontrollerar elevers procedurella 

användning av begreppet som en konsekvens av deras begreppsbild. Resultatet från 

litteraturstudien visar även att läraren skulle behöva stärka elevernas användning av visuella 

representationer av komplexa tal för att undvika att elever upplever komplexa tal som mystiska, 

symboliska eller konstgjorda knep. Dessutom behöver undervisningen erbjuda eleverna 

tydligare kopplingar mellan matematik och ”verklighet”, bland annat genom att ge konkreta 

exempel där komplexa tal kommer till användning (exempelvis elektronik, modern fysik och 

programmering). Förhoppningsvis kommer eleverna i så fall inte att uppleva komplexa tal lika 

främmande. Om matematikundervisningen dessutom lägger ner mer tid och resurser på att 

främja elevernas talförståelse skulle vissa missuppfattningar av komplexa tal eventuellt inte 

gjort sig närvarande. Detta kunde göras bland annat genom att lärare och elever diskuterar 

frågan vad ett tal är (en ontologisk fråga) redan innan komplexa tal kommer på tal. Läraren 

skulle även kunna ta upp och synliggöra de olika begreppsbilderna och diskutera dem 

tillsammans med sina elever. 
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6. Slutsatser 
Studiens syfte är att göra en kartläggning av elevers begreppsbilder av komplexa tal utifrån 

frågeställningen ”vilka begreppsbilder av komplexa tal finns beskrivna i matematikdidaktisk 

forskningslitteratur?”. Litteraturstudien visar att det förekommer en handfull olika 

begreppsbilder av komplexa tal: 

 Komplexa tal är ett matematiskt trick 

 Komplexa tal är ett tvådimensionellt tal 

 Komplexa tal är ett symboliskt uttryck 

 Komplexa tal är ett obegripligt mysterium 

 Komplexa tal är egentligen inga tal 

 Komplexa tal ses inte som rötter till algebraiska ekvationer 

 Komplexa tal har en ”storleksordning” 

 Imaginära enheten är en enhetsvektor 

Det kan visserligen förekomma många fler begreppsbilder av komplexa tal än vad denna 

kartläggning visar, och därför skulle det vara bra om ytterligare forskning utfördes kring elevers 

begreppsbilder av komplexa tal.  

Givet den stora bristen av forskning inom området komplexa tal i allmänhet, är det även 

önskvärt om en rad olika studier utfördes av elevers möte med komplexa tal. Exempel på sådana 

studier vore hur elevers begreppsbilder av komplexa tal påverkas av deras förkunskaper om tal 

i allmänhet. Det kan även behöva ses över hur introducerandet av komplexa tal sker, om 

eleverna får tydliga kopplingar till föregående matematik eller om det enbart introduceras en 

”ny” matematik. Det vore vidare intressant att studera om det går att introducera reella tal, eller 

till och med naturliga tal, på ett sådant sätt att övergången från reella tal till komplexa tal inte 

ter sig lika problematiskt. Med andra ord: på vilket vis kan matematikundervisningen förändras 

så att elevernas talförståelse fördjupas och förenklar övergångarna mellan de olika 

talmängderna? Till sist kunde en studie vara att mer grundligt söka orsaker till de kartlagda 

begreppsbilderna. En sådan studie skulle gynna lärarens arbete, om det leder till att det är 

möjligt att undvika att eleverna utvecklar missgynnande begreppsbilder och missuppfattningar 

av komplexa tal. 
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