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Kap i te l  3

Enkla regler för en komplex värld

Edvard Nordlander och Maria Cortas Nordlander

“If people do not believe that  
mathematics is simple,  

it is only because they do not realize  
how complicated life is.” 

– John von Neumann  
(en av 1900-talets främsta matematiker)

Inledning

Varför upplevs matematik som svårt? Vad är det som är så speciellt med 
detta ämne? Kan det vara så att matematik anses vara abstrakt och att 
abstraktion likställs med svårt?  
 Det är onekligen på det viset att skolämnet matematik innehåller en 
stor mängd teoretiska begrepp, metoder och modeller, som ibland kan 
anses vara svårförståeliga och abstrakta. Men är inte svårigheter till för 
att övervinnas? Abstraktion är ett mångfasetterat begrepp och har följ- 
aktligen rönt stort intresse inom forskningen om matematikutbildning 
(Hazzan & Zazkis, 2005, s. 101). För att ge elever en känsla av konkreti- 
sering och möjlighet att uppnå en högre förståelse får läraren försöka 
bryta upp abstraktionen, utan att för den skull göra avkall på den mate-
matiska stringensen – åtminstone inte så mycket. I denna artikel kommer 
introduktionen av komplexa tal att användas som exempel.
 Ett sätt att reducera den matematiska abstraktionen är att konkreti-
sera de abstrakta begreppen inom matematiken, t.ex. genom visualise-
ring. Med det uttrycket menar vi skisser, ritningar eller bilder för att på 
olika sätt grafiskt presentera ett matematiskt problem. Att matematik 
och matematisk undervisning oftast mår bra av visualisering är troligtvis 
inte ett kontroversiellt påstående, men vägen dit kan vara en utmaning. 
Vi människor tar lättare till oss bilder än abstrakt teori, men kombina-
tionen är nyckeln till god matematisk didaktik. Arcavi (2003) framhåller  
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nödvändigheten av att göra sig en bild av ett begrepp för att kunna till-
godogöra sig begreppet matematiskt, d.v.s. assimilera och förstå. För-
fattaren menar att visualisering i matematiska sammanhang har blivit 
ett allmänt erkänt grepp och nuförtiden är visualisering huvudkompo-
nenten för tankegång, resonemang och problemlösning (Arcavi, 2003, 
s. 235). 
 Men visualisering utnyttjas inte alltid fullt ut i matematikundervis-
ningen. Detta gäller inte minst när man undervisar om komplexa tal. 
Genom den nu gällande ämnesplanen i gymnasiets matematik, Gy 2011 
(Skolverket, 2011), skall eleverna stöta på komplexa tal redan i kursen 
Matematik 2c under första året i gymnasiets naturvetenskapliga program 
och teknikprogram. Där får man veta att vissa ekvationer inte har någon 
lösning, d.v.s. ingen lösning med den taluppsättning som eleverna är 
vana vid – de reella talen. Haken är att man måste kunna dra kvadratroten 
ur negativa tal. Detta har man i matematikundervisningen under tidigare 
skolår fått reda på är orimligt. Vi har sålunda byggt in en mental spärr 
i eleverna genom detta kategoriska förhållningssätt till kvadratrötter. 
 Det som framhålls i läroböckerna när man skall introducera lösningen 
till sådana ekvationer är att vi behöver skapa en ny kategori tal som inte 
är lik de reella talen. Denna metod nämns ofta såväl i litteraturen som i 
läroböcker (t.ex. Cuoco, 1997; Björk & Brolin, 2001; Wikström, 2005; 
Costantini, 2007; Björk m.fl., 2011). Olyckligtvis inför man ett nytt tal 
som kallas imaginärt. Den språkbevandrade inser direkt att detta är ett 
sätt att lura hjärnan att tro att någonting finns som egentligen inte finns. 
Ordet ”imaginär” betyder ju rätt och slätt ”påhittad” eller kanske till 
och med ”inbillad”. Resultatet torde bli att elevernas fördomar i frågan 
förstärks och den mentala spärren grundmuras.
 Vad skall eleverna tro egentligen? Skall man gå med på att det finns  
inbillade tal? När man fortsätter undervisningen introduceras en kom- 
bination av vanliga (reella) tal och imaginära (inbillade) tal. Dessa kallas 
för komplexa tal, som om det skulle göra saken enklare. I mångas ögon 
betyder komplex detsamma som komplicerad – alltså svårt. Den mentala 
spärren förstärks således. Man kan som människa dessutom ha psyko-
logiska komplex. Exempel på sådana är oidipuskomplex, elektrakom-
plex och mindervärdeskomplex. Men associationen mellan matema-
tiskt resonemang och andra typer av komplex är inte bra.
 I en modern lärobok för gymnasiets kurs Matematik 2c (Björk m.fl., 
2011) försöker man, efter avslutad inledande kurs om komplexa tal, 
muntra upp stämningen hos eleverna genom att anspela på ordleken 
komplex – komplicerad. Man visar då en bild på ett träd med mycket  
ytligt och synligt rotsystem som går härs och tvärs kring trädet. Som figur- 
text står kort och gott frågan ”Komplexa rötter?”. Frågan är om inte 
detta enbart skapar ytterligare förvirring och misstro hos eleven.
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I en undersökning från 2011 (Cortas Nordlander & Nordlander, 2011) 
försökte författarna få svar på hur ett antal ingenjörsstudenter upplevde 
komplexa tal. Slutsatsen var att man kunde urskilja fyra kategorier av 
förhållningssätt till fenomenet. Författarna kallar dessa kategorier för:
 

 • Ett matematiskt trick

 • Tvådimensionell syn på tal

 • En symbolisk utvidgning av matematiken

 • Ett mysterium

Författarna hävdar dessutom att det finns en klar koppling mellan tre 
av dessa kategorier och behovet av någon form av visualisering. De 
tre kategorier som kräver visualisering är ”ett matematiskt trick”, ”en 
symbolisk utvidgning av matematiken” och ”ett mysterium”. Man kan 
således ana att elever anser nya matematiska koncept, vilka inte kan 
visualiseras, som mystiska och/eller symboliska, eller till och med på-
hittade trick utan förankring i verkligheten. Kan det bli värre i en inlär-
ningssituation?
 Vi kommer i följande avsnitt ge ett didaktiskt exempel på hur kom-
plexa tal kan undervisas med stark verklighetsförankring, ideliga visu-
ella ansatser och avdramatisering av ord och uttryck som annars skulle 
kunna skapa mentala spärrar. 

Sammansatta tal

Äpplen och päron

Har du hört uttrycket ”Man kan inte blanda äpplen och päron” eller 
”Man kan inte jämföra äpplen med päron”? Det är uttryck som gärna 
används för att slå hål på andras argument, t.ex. när statistik används på 
felaktigt eller tvivelaktigt sätt, eller när man argumenterar politiskt ge-
nom lösryckta fraser. Det är också något av ett favorituttryck hos lärare 
när elever försöker jämföra saker som inte låter sig jämföras, t.ex. att 
jämföra avstånd med tid, spänning med ström, hundar med katter, kor 
med hästar osv. Avstånd och tid är båda fysikaliska storheter, spänning 
och ström är elektriska storheter, hundar och katter är husdjur, kor och 
hästar är också tamdjur, men de är ändå olika. Detsamma är det med 
äpplen och päron – de är båda frukter, men inte likadana (se Figur 1).
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Figur 1. Äpple och päron.

Du kan lätt skilja på äpplen och päron eftersom de är så olika, men ändå 
tycker du säkert att det är naturligt att se dem tillsammans. Men skulle 
du acceptera det här (se Figur 2)?

Figur 2. Äpplen och päron på samma gren.

Varför inte? Trots att båda är frukter och växer på träd, så upplevs det 
säkert som konstigt att se både äpplen och päron på samma gren. 
 Hur är det då med att blanda äpplen och päron? Kan man tänka sig 
det (se Figur 3)?

Figur 3. Fruktkorg.
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Ja, naturligtvis kan man ha olika frukter i samma korg – det ser väl bara 
trevligt ut. Det berikar dessutom utbudet av frukt, fastän de är olika. 
Men vi vet alltid vilka som är äpplen och vilka som är päron. På bilden 
(se Figur 3) har det till och med smugit sig in någon apelsin.
 

Att visualisera äpplen och päron

På samma sätt är det med tal. Vi kan räkna saker med hjälp av tal. Vi 
kan räkna äpplen och vi kan räkna päron. Låt oss börja med att räkna 
äpplen (se Figur 4).

Figur 4. Sju äpplen.

Vi skulle kunna ordna en tallinje för äpplena och markera hur många vi 
har (se Figur 5).

Figur 5. Tallinje för äpplen.

Till höger i Figur 5 har vi berättat att det är äpplen vi talar om och inget 
annat. Eftersom vi hade sju äpplen räcker det nu med att markera talet 
7 på tallinjen. Om vi skulle få ett äpple till, flyttar vi markeringen till 8. 
På så sätt kan vi enkelt ange hur många äpplen som helst på tallinjen, 
under förutsättning att vi förlänger tallinjen vid behov.
 Nu räknar vi päron (se Figur 6).

Figur 6. Fem päron.
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Vi skulle kunna markera päronen på tallinjen i Figur 5, men då blandar 
vi verkligen äpplen och päron. Vi kan göra en likadan tallinje (fast för 
päron) och lägga bredvid (se Figur 7), men då kan det bli svårt att hålla 
reda på vad som är vad. 

Figur 7. En tallinje för äpplen och en för päron.

Vad vi kan göra är att lägga päronens tallinje rakt uppåt (se Figur 8) – då 
är det lätt att hålla reda på vilka som är äpplen och vilka som är päron.

Figur 8. Tallinje för päron.

Om vi nu vill veta hur många äpplen och päron vi har samtidigt, kan 
vi sammanföra de båda tallinjerna utan problem (se Figur 9) – de är ju 
vinkelräta, så de visas tydligt båda två.
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Figur 9. Äpplen och päron på varsin tallinje.

Det blir dock lite förvirrande att ha en punkt för antalet äpplen och en 
punkt för antalet päron. Om vi lägger in ett rutnät i diagrammet så kan 
vi markera både antalet äpplen och antalet päron med en enda punkt (se 
Figur 10). Vi får då det sammansatta antalet äpplen och päron.

Figur 10. Sammansatta antalet äpplen och päron i ett diagram.
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Ur Figur 10 ser vi direkt att vi har:

eller i uttryckt i ord: sju äpplen och fem päron.

Alternativt visualiseringssätt

Ett annat sätt att visualisera mängden av äpplen och päron är att man 
ersätter punkten i diagrammet med en visare som pekar på punkten (se 
Figur 11). En visare är en pil som startar i origo och slutar i punkten 
som man vill åskådliggöra. Det är precis som visarna på en klocka.

Figur 11. Antalet äpplen och päron markeras med en visare.

Vi ser nu tydligt vad som vill åskådliggöras. Läs av på den horisontella 
axeln hur många äpplen vi har och läs på den vertikala axeln hur många 
päron vi har. Men håll reda på vad som är äpplen respektive päron! 
Vi har fortfarande:
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På samma vis kan man åskådliggöra andra ojämförbara saker, t.ex. av-
stånd på den vertikala axeln och tid på den horisontella, spänning på den 
vertikala axeln och ström på den horisontella, hundar på den vertikala 
axeln och katter på den horisontella, kor på den vertikala axeln och hästar 
på den horisontella osv.
 

Från äpplen och päron till tal

Våra vanliga tal kan man pricka av på en tallinje, precis som med äpplena, 
se Figur 12.

Figur 12. Tallinje för vanliga tal.

Tallinjen kan förstås förlängas om det behövs, men även negativa tal bör  
kunna visas. Vi utökar således tallinjen med en negativ del, se Figur 13. 

Figur 13. Tallinje för vanliga tal där även negativa tal representeras.

På tallinjen i Figur 13 kan alla vanliga som ligger mellan -10 och +10 
markeras med någorlunda precision. Talet 4,7 markeras i Figur 14.

Figur 14. Talet 4,7 markerat på tallinjen.

Vill vi markera ett negativt tal kan vi t.ex. välja -6,8, se Figur 15.

Figur 15. Talet -6,8 markerat på tallinjen.

Vi skulle även kunna välja att markera talen med visare, som talet 4,7 
i Figur 16.

Figur 16. Talet 4,7 markerat på tallinjen som en visare.
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Nya tal

Antag att det finns tal som inte kan jämföras med våra vanliga tal. Hur 
skulle vi kunna beteckna sådana tal? Vi kan ju inte använda samma sätt 
som för våra vanliga tal för då kan vi inte skilja dem åt. Låt oss beteckna 
dessa nya tal med en symbol som skiljer sig från de vanliga talen, t.ex. 
med bokstaven i. Har man ett sådant tal skriver vi 1i och har vi dubbelt så 
många skriver vi 2i, osv. Vi behandlar nu dessa tal precis som päronen.  
Vi gör en egen tallinje för dem, se Figur 17.

Figur 17. Tallinje med de nya talen som betecknas med i.

Om vi vill markera talet 3,4i på tallinjen så gör man på samma sätt som 
tidigare, se Figur 18.

Figur 18.Tallinje med de nya talen och med talet 3,4i markerat.
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Även de nya talen kan vara negativa och markeras med visare. I Figur 19 
har talet -5,2i markerats med en visare på tallinjen.

Figur 19. Tallinje med talet -5,2i markerat med visare.

Nu kombinerar vi de vanliga talen med de nya talen precis som vi gjorde 
när vi ville markera såväl äpplen som päron. Vi får då två tallinjer som 
är vinkelräta mot varandra, se Figur 20.
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Figur 20. De vanliga talen och de nya talen på varsin tallinje.

Antag att vi vill markera ett vanligt tal och ett av de nya talen. Då gäller 
det (precis som med äpplen och päron) att inte blanda ihop dem. Vi lägger 
in ett rutnät för säkerhets skull. Nu markerar vi det vanliga talet 4,7 på 
de vanliga talens tallinje och det nya talet 3,4i på de nya talens tallinje, 
se Figur 21. Vi markerar dessa båda tal med en svart punkt för vardera. 
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Figur 21. Talen 4,7 och 3,4i markerade på sina respektive tallinjer.

För att markera ett sammansatt tal av ett vanligt tal och ett nytt tal så 
gör vi som med äpplen och päron. Vi väljer samma tal som i Figur 21, 
nämligen 4,7 resp. 3,4i, se Figur 22.
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Figur 22. Talen 4,7 och 3,4i markeras med en enda punkt som ett sammansatt tal.

Det sammansatta talet skrivs som 4,7+3,4i och på så vis blandar vi inte 
ihop de vanliga talen med de nya talen. Man kan naturligtvis även här 
markera det sammansatta talet med en visare som utgår från origo och 
slutar i punkten 4,7+3,4i.

Vad beskriver de nya talen?

Men vad beskriver egentligen de nya talen? Vi gör en liten tankelek. 
Talet 1i kan man betrakta som en multiplikation av det vanliga talet 1 
och det nya talet i, d.v.s. 1 i⋅ som naturligtvis är detsamma som 1i ⋅ . Vi 
markerar talet 1 som en visare i ett diagram, se Figur 23. Att skalningen 
är annorlunda är bara för att det skall bli tydligare.
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Figur 23. Det vanliga talet 1 markerat med en visare.

Om vi nu tänker oss att vi multiplicerar det vanliga talet 1 och det nya  
talet i, så blir det 1i som också kan markeras med en visare (den streckade 
visaren i Figur 24). Den streckade pilen pekar just på talet 1i.

Figur 24. Det vanliga talet 1 multiplicerat med det  
nya talet i markerat med en streckad visare.
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Den svarta och den streckade visaren är lika lång. Man skulle alltså 
kunna dra slutsatsen att om man multiplicerar en visare med talet i så 
vrids den 90o i positiv led. Vi provar nu med att multiplicera den streck-
ade visaren med talet i. Den streckade visaren vrids nu, i sin tur, 90o i 
positiv led. Vi markerar den nya visaren med grå färg, se Figur 25.

Figur 25. Den streckade visaren har multiplicerats med det nya talet i och  
därmed vridits 90o i positiv led. Resultatet markeras med en grå visare.

I Figur 25 ser vi att den grå visaren igen pekar på ett vanligt tal som är -1. 
Vad har vi alltså gjort för att åstadkomma detta? Jo, vi började med att 
multiplicera talet 1 med i och sedan multiplicerade vi resultatet med i.  
Det här gjorde vi rent matematiskt: ( )1i i⋅ ⋅  och resultatet (den grå visaren) 
ger oss -1. Eller matematiskt: ( )1 1i i⋅ ⋅ = − . Om vi snyggar till ut-
trycket får vi:

  
2 1i = −

Detta skulle innebära att:

Vi vet från förut, att detta inte är ett vanligt tal. Så det är således helt 
klart att man inte skall blanda ihop de nya talen med de vanliga talen, 
för det vore som att blanda äpplen och päron.



43

Slutsatser och avslutning

Härefter fortsätter kursen om komplexa tal på vanligt sätt. Man bör 
dock tänka sig för innan man introducerar beteckningarna ”imaginär” 
och ”komplex”. Detta bör ske först när eleverna känner sig trygga i 
själva idén om de nya talen och deras sammansättning med de vanliga 
(reella) talen. En förhoppning är förstås att läraren utnyttjar den före-
slagna visualiseringstekniken även i fortsättningen där så är lämpligt. 
Panaoura m.fl. (2006) hävdar att ett av de vanligaste problemen när det 
gäller komplexa tal är att elever har svårt att växla mellan olika repre-
sentationer, nämligen den algebraiska och den geometriska representa-
tionen. Men med den visuella ansats som beskrivs i föregående kapitel 
kan eleven lätt koppla den algebraiska representationen till den geo-
metriska. Och med lite trigonometriska färdigheter växlar man således 
tämligen enkelt mellan de olika representationerna.
 Metoden har faktiskt redan testats i samband med en lektion i en 
gymnasieskola som handlar om komplexa tal. I en tämligen färsk under- 
sökning (Cortas Nordlander & Nordlander, 2013) presenterar författarna 
resultat från en grupp med elever som fick delta i undervisning med 
en visuell strategi samt två grupper som fick undervisningen på ett 
mera traditionellt sätt. Urvalet bestod av tre grupper av gymnasieelever 
som går den naturvetenskapliga linjen och som undervisas i kursen  
Matematik E i åk3 av tre olika lärare. En grupp av 25 elever fick testa den 
”visuella” strategin medan de två andra grupperna med 33 elever fick en 
traditionell undervisning med de vanliga metoder som beskrivs i läro-
boken. Efter att ha infört komplexa tal med två olika metoder beroende 
på vilken grupp man hörde till, fick alla deltagare i undersökningen 
besvara uppgifter i ett formulär. Dessa uppgifter testade deltagarnas fär-
digheter beträffande komplexa tal och hur väl de kunde växla mellan 
olika representationer av dessa, eller helt enkelt hur väl de kunde koppla 
ihop olika former av komplexa tal. 
 Resultaten visar att gruppen som undervisades med den visuella 
strategin presterade bättre än eleverna som fick en traditionell under-
visningsmetod. De kunde i själva verket kringgå det ovannämnda pro-
blemet genom att skissa, rita och grafiskt representera komplexa tal, i 
stället för att gissa sig fram till det rätta svaret. Detaljerade resultat finns 
att hämta i undersökningen (Cortas Nordlander & Nordlander, 2013).
 Visualisering är inte ett ändamål i sig. Meningen är att lära sig att 
använda visualisering kreativt och utnyttja den som ett kraftfullt verk-
tyg som stärker och förbättrar förståelsen för matematiska begrepp 
(Zimmermann & Cunningham, 1991, s. 3). Genom att skapa en mental 
bild av ett begrepp blir visualisering en väsentlig faktor som i hög grad 
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kan förbättra elevers prestationer i matematik. Det är angeläget att så 
många lärare som möjligt börjar få inblick i och en uppfattning om vad 
det innebär att visualisera matematiska begrepp. Syftet är att uppmuntra 
elever att forma mentala bilder och att skapa verktyg för att stimulera en 
bättre insikt och kanske djupare förståelse. 
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