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Abstrakt 
Det uppstår ett behov av att kombinera förmågor och variation i 

undervisningen i högre kurser på gymnasiet då det uppfattas som att 

kurserna blir mer abstrakta, ensidiga och läroboksbundna. Syftet är att höja 

elevernas måluppfyllelse. Genom litteraturstudie av matematisk förmåga 

och variationsteori tillverkas eller väljs ut exempeluppgifter som sedan 

analyseras på vilket sätt de kan variera. Det visar sig att begreppsförmågan 

varieras mest följt av problemlösningsförmågan och båda har ovanliga 

uppgifter som den mest varierbara uppgiftstypen. När det gäller 

verklighetsnära uppgifter är det viktigt att de är anpassade till elevernas 

förkunskaper för att erbjuda meningsfull variation. 

 

Nyckelord 
Matematiska förmågor, förmågor, variationsteori, komplexa tal, 

matematikdidaktik 

Abstract 
There is a need to combine skills and variety in teaching advanced courses 

in high school when it is perceived that the courses become more abstract, 

one-sided and bound to textbook. The aim is to raise pupils' achievement. 

Through the study of mathematical ability and variation theory 

manufactures or selects example-exercises for analyzes in which way they 

may vary. It turns out that the ability of concept varied the most, followed 

by the ability of problem solving and both have unusual tasks which is the 

most variable type of exercise. In the case of realistic exercises, it is 

important that they are adapted to students' prior knowledge to provide 

meaningful variation. 
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1. Inledning 
I min praktiska undervisningsverklighet har jag känt en frustration när det gäller 

undervisningen av högre matematikkurser på gymnasiet. Jag fastnar i en 

förmedlingspedagogik (Hedin & Svensson (red.) 1997, s.13) där lektionerna startar med 

föreläsning och mycket individuellt räknande i läroboken med mängder av uppgifter trots 

inslag av redovisningar vid tavlan, begreppskartor och gruppuppgifter. Ofta upplever jag 

tidspress att själv plocka fram/konstruera kompletterande uppgifter för att belysa 

begreppen samt träna den matematiska förmågan och därmed höja måluppfyllelsen. I 

grundkurserna har det däremot varit enklare att variera undervisningen med olika sorters 

uppgifter, bl.a. finns det ett större utbud på marknaden även om det inte är en garanti för 

variation. Exempelvis visade en översikt av de fem vanligaste litteraturförlagen (Natur och 

Kultur, Liber, Gleerups, Bonnier Utbildning och Studentlitteratur) i oktober 2011 att det 

fanns tio olika lärarhandledningar för A-kursen i matematik men endast två för E- kursen. 

Undervisningen i högre matematikkurser blir för mig alltså mer läroboksbunden medan 

utbudet av olika sorters material minskar. Då kan vi ställa oss frågan: Betyder en ökad 

nivå av abstraktion nödvändigtvis en minskad variation i undervisningen?  

Enligt Utbildningsdepartementet är jag dock inte ensam i problematiken med ensidig 

undervisning då de konstaterar att enskilt arbete med läroboken är en växande trend (SOU 

2004:97, s.89). Trots att denna typ av undervisning blir variationsfattig (Skolverket 2003a, 

s.40) kommer läroboken troligen att behövas även om det med flera komponenter skapas 

lättare olika bilder, kopplingar och perspektiv som tillsammans kan bidra till elevernas 

förståelse och intresse för i detta fall matematik (Ibid., s.39). Tydligen upplever också 

lärare med lång erfarenhet svårigheter att variera undervisningen (Skolverket 20011a, 

s.28). Hur gör jag då för att aktivt höja måluppfyllelsen hos eleverna?  

Med tanke på att de svenska gymnasielevernas matematikkunskaper har sjunkit jämfört 

med andra länder från internationell medelnivå till långt under medelnivån enligt senaste 

undersökningen med TIMSS Advanced som genomfördes 2008 (Skolverket 2009b), är 

frågan om eleveras måluppfyllelse högst aktuell. Skolverkets resonemang kring resultatet 

var då att flera möjliga faktorer tillsammans skulle kunna ha genererat denna effekt. En av 

dessa delfaktorer var indikationen att undervisningen troligen fokuserar för lite på 

begreppslig förståelse (Skolverket 2009a). För att lyckas i matematik är det dessutom inte 

bara den innehållsliga matematiska kunskapen som behöver öka utan även förmågorna att 

använda kunskapen; bl.a. att förmedla sin kunskap, argumentera för den, använda den i 

praktiken och lösa problem med den (Skolverket 2010, s.1).  

Tänk om eleverna skulle kunna få riktade uppgifter som belyser essensen av abstrakta 

begrepp, deras inbördes relationer samt konkretiseringar och på så sätt nå kvalité i 

uppgifterna? Tänk om eleverna samtidigt skulle få allsidig träning i de olika matematiska 

förmågor som läroplanen berör även om kursen är mer abstrakt? Tänk om uppgifterna 

skulle möjliggöra en varierad undervisning och nå en högre måluppfyllelse?  
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2. Syfte, frågeställningar och avgränsning 
 

2.1 Syfte och frågeställningar 

Avsikten med arbetet är att, inom området komplexa tal, ta fram uppgifter utifrån 

matematisk förmåga. De framtagna uppgifterna ska även bidra till ökad variation i 

undervisningen.  

 

Intentionen är därför att besvara följande frågeställningar: 

 

1. Hur kan arbetet med att ta fram uppgifter som tar hänsyn till ämnesplanens 

förmågor och centrala innehåll struktureras med avseende på varierad 

undervisning? 

 

2. Vilka möjligheter och hinder finns med att ta fram uppgifter som kombinerar 

träning av matematiska förmågor med variation i undervisningen? 

 

2.2 Val av matematiskt innehåll samt avgränsning 

Av de sex matematikkurserna som går att välja bland de nya ämnesplanerna från 2011 (nr 

1-5 och specialisering) har kursen Matematik 4 valts ut. Dels finns ett begränsat utbud av 

lärarmaterial på marknaden till den och dels är abstraktionsnivån högre jämfört med 

föregående kurser vilket gör att det krävs mer för att relatera begreppen till 

vardagserfarenheter. Därför torde det vara mer arbetskrävande att ta fram kvalitativt 

undervisningsmaterial till Matematik 4 än till tidigare kurser. Lägg därtill svårigheten med 

att kombinera daglig verksamhet med uppgiftsutveckling (Skolverket 2011b, s.75) och det 

blir problematiskt för verksamma lärare att utveckla kursen. Därför skulle en 

undersökning av denna art vara ett välinriktat arbete. De högre kurserna Matematik 5 

respektive specialiseringskursen väljs bort eftersom de är valbara och berör färre elever.  

Området komplexa tal väljs då det ses som en utmaning att variera sådan, till synes, 

abstrakt matematematik som exempelvis berör koordinatsystem och tekniska algoritmiska 

lösningar.   

Samtliga fem målformuleringar för centralt innehåll som behandlar området komplexa 

tal berörs, se bilaga 1, och står under titeln Aritmetik, algebra och geometri. Eftersom 

meningen är att uppgifterna ska vara direkt applicerbar i undervisningen utesluts inte 

något mål.  

 

2.3 Definierade begrepp 

Förmåga har här valts ut i förhållandet till kompetens eftersom det dels är begreppet 

förmåga som uttryckligen nämns i nuvarande ämnesplan. Förmåga definieras också som 

en möjlighet att utföra något p.g.a. inre egenskaper eller en begåvning inom aktuellt 

område medan kompetens definieras som skickligheten att tillräckligt bra utföra något 

(Norstedts 1990). Förmåga kan alltså ses som en förutsättning för att kunna utöva sin 

kompetens, som mer handlar om behörighet i ämnet. Begreppet förmåga anses därmed 

mer grundläggande även om gränsen mellan förmåga och kompetens är hårfin. 

Ett matematiskt område i gymnasiekursens ämnesplan motsvaras här av de 

målformuleringar i det centrala innehållet som är direkt relaterade till varandra genom sina 

begrepp. Inom kursen Matematik 4 går det exempelvis att identifiera områdena komplexa 

tal, trigonometri, funktioner, derivering och integrering samt differentialekvationer. Dessa 

områden kan tolkas olika men det viktiga är att området har starka relationer mellan 

begreppen. Resterande mål handlar om bevisföring, problemlösning, tekniska hjälpmedel 

samt relation till samhällsliv, andra ämnen och kulturhistoria och kan appliceras på de 

olika matematiska områdena. 
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3. Teoretiskt ramverk 
 

3.1 Olika sätt att kategorisera matematiska förmågor 

 

3.1.1 Förmågor i styrdokument och nationella prov 

I beskrivningen av ämnets syfte i ämnesplanen för matematik (Skolverket 2010, s.1) 

betonas att undervisningen ska ge eleverna förutsättning att utveckla sin förmåga till 

matematiskt arbete. För att besvara den naturliga följdfrågan vad det då skulle innebära att 

arbeta matematiskt beskrivs detta som att utveckla en förståelse av begrepp och metoder, 

kunna lösa olika problem samt använda matematiken i samhälls- och i yrkesrelaterade 

situationer. Sedan formuleras sju mål i form av mer preciserade förmågor som anses 

behövas för att kunna arbeta matematiskt: begrepps-, procedur-, problemlösnings-, 

modellerings-, resonemangs-, kommunikations- och relevansförmåga. Dessa sju förmågor 

är generella på så sätt att de är applicerbara på innehållet i alla matematiska 

gymnasiekurser och är också avsedda att tränas i flera moment under 

matematikundervisningens gång. Förmågorna är inte nya i detta sammanhang utan fanns 

på liknande explicita sätt med i den avblåsta läroplanen GY07 (Skolverket 2006b, s.2) och 

även i läroplanen från 2000 (Skolverket 2000) fast då i mer fragmenterand form som 

strävansmål i ämnets beskrivning.  Före år 2000 stod samma förmågor däremot inbakade i 

ämnets Syfte samt Karaktär och struktur i beskrivningen av ämnet (Skolverket 2003b). I 

den uppdaterade versionen av Lgy70 från 1981 för treårig naturvetenskaplig linje samt 

fyraårig teknisk linje definieras tre mål med undervisningen där eleverna ska utveckla 

förtrogenhet i begrepp och metod, färdighet i tillämpning och i numerisk räkning, även 

med tekniska hjälpmedel (Skolöverstyrelsen 1981, s.6). Ur detta ser vi att ämnesplanernas 

uppfattning av att ha en matematisk förmåga har blivit mer detaljrik med tiden.  

Palm, Bergqvist, Eriksson, Hellström och Häggström vid Umeå Universitet analyserade 

2004 vilka de då förekommande förmågorna i styrdokumenten var och på vilket sätt de 

representerades på nationella prov. Arbetsgruppen klassificerade alla uppgifterna och 

identifierade vilka typiska drag uppgifterna hade som tränade olika förmågor. De 

identifierade även olika undergrupper av uppgifter. Den kategorisering gruppen använde 

sig av sammanfaller nästan med den i nuvarande ämnesplanen förutom att de definierade 

algoritmkunskap istället för procedurförmåga och uppgifter som bygger på etiskt, miljö-, 

internationellt eller historiska perspektiv istället för relevansförmågans yrkes-, samhälls- 

och historiska sammanhang. (Palm et al. 2004) 

 

3.1.2 Förmågorna är globala 

Bakgrunden till att nu explicit nämna förmågorna i den nya ämnesplanen finns i flera 

internationella kunskapsstudier där matematiska förmågor klassificeras, bl.a. i TIMSS och 

PISA (Skolverket 2011a, s.2). Även om PISA, som utformas av OECD-länderna, betonar 

en mer problemlösande del av matematiken med realistiska uppgifter och TIMSS, som är 

framtagen av forskarvärlden av IEA, jämför ländernas styrdokument med elevernas 

skolmatematik har de båda undersökningarna liknande kognitiva indelningar. Det verkar 

alltså som att det finns en grundläggande internationell konsensus av vad det innebär att 

vara en god matematiker och de förmågor som behövs för det (Skolverket 2006a, s.16-17, 

75).  

Niss, som är en av experterna i matematikgruppen för PISA, har lett arbetet med att ta 

fram forskningsmaterial som underlag för att utveckla den danska skolmatematiken. 

Slutsatserna presenterades i KOM-rapporten, Kompetenser och inlärning - Idéer och 

inspiration till utveckling av matematikundervisning i Danmark (Undervisningsministeriet 

2002), där analys av PISA:s studier av matematiska kompetenser och en bred dialog med 

de danska matematiklärarna (Ibid., s.31, 35) utkristalliserade åtta matematiska 
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kompetenser, två överkompetenser samt tre kompetenser med allmän karaktär. Rapporten 

definierar en matematisk kompetens som en insiktsfull färdighet till att handla 

ändamålsenligt i situationer som rymmer en bestämd slags matematisk utmaning (min 

övers.) (Ibid., s.43). De åtta kompetenserna bidrar direkt eller indirekt till två 

överkompetenser där den första benämns som att kunna fråga och svara i och med 

matematik och den andra som att kunna hantera matematikens språk och redskap (min 

övers.) (Ibid., s.44). Av kompetenserna som är: tankegångs-, problembehandlings-, 

modellerings-, resonemangs-, representations-, symbol och formalism-, kommunikations- 

samt hjälpmedelskompetens är de fyra första mer direkt knutna till den först nämnda 

överkompetensen om att kunna fråga och svara medan de fyra sista indirekt visar denna 

överkompetens. De fyra sista kompetenserna är däremot direkt knutna till den andra 

överkompetensen om att kunna hantera språket och redskapen och de fyra första visar 

detta indirekt. Alla åtta kompetenser är alltså direkt eller indirekt knutna till de två 

överkompetenserna och därmed till varandra (Ibid., s.44-46, 47-62). Detta visar på hur 

komplext sammansatt en matematisk förmåga är. Slutligen handlar de tre allmänna 

kompetenserna om att använda matematiken i andra ämnesområden, att förstå 

matematikens historiska utveckling samt matematikämnets karaktär (Ibid., s.67-70).  

 

3.1.3 Förmågor enligt Krutetskii 

Ett omfattande forskningsunderlag kring matematiska förmågor står V.A. Krutetskii  för 

när han mellan åren 1955-66 studerade totalt 201 elevers matematiska förmågor 

(Krutetskii 1976, s.81). Krutetskii använde sig av flera kompletterande 

undersökningsmetoder men där tyngdpunkten vilade på experimentella undersökningar av 

olika elevers sätt att lösa matematiska problem, ofta genom långtidsstudier över flera år. 

Eleverna observerades också i klassrummet och hemma, det fördes diskussioner med dem 

och människor i deras närhet såsom föräldrar och vänner. Även föräldrarna fick observera 

sina barn genom noga instruktioner. Enkäter delades ut till lärare och verksamma 

matematiker för att bl.a. få deras uppfattning av hur de kategoriserar en matematisk 

förmåga. Även gruppintervjuer och material från matematiska tävlingar användes som 

kompletterande data. (Ibid., s.81-83) Krutetskii identifierade till slut ett flertal förmågor 

som mycket nära samverkar och tillsammans utgör ett enhetligt integrerat system för barn 

i skolåldern, eftersom det var de som studerades, då de använder sin matematiska 

förmåga. Förmågorna presenteras översiktligt i tabellen nedan.  

  

Tabell 3.1: Matematiska förmågor enligt Krutetskii (Ibid., s.350-351) 

1. Samla in matematisk information: möjligheten att greppa den formella strukturen 

av ett problem.  

2. Bearbeta matematisk information genom:  

a. logiskt tänkande och tänkande i matematiska symboler. 

b. att snabbt generalisera. 

c. att förkorta den matematiska processen och dess operationer. 

d. flexibilitet i tänkandet. 

e. strävan efter klarhet och enkelhet i lösningar. 

f. att tänka reversibelt i matematiska resonemang. 

3. Bevara matematisk information i minnet. 

4. Ha ett matematiskt sinne och se världen med ”matematiska glasögon”.  

 

Krutetskii menade att det inte gick att få en rättvis bild av elevens matematiska 

kompetens genom att enbart titta på svaret, det var tillvägagångssättet som var det 

intressanta, oavsett om eleven löste problemen självständigt eller med tillgång till 

ledtrådar eller en vuxen. Därför fick eleverna öva i att tänka högt hur de löste problemen 
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så att observatörerna kunde följa tankegångarna. (Ibid., s.93) Själva aktiviteten var alltså 

det som var viktigt då det endast var då som en förmåga uppstod, utvecklades och därmed 

kunde studeras (ibid., s.66). Krutetskii skilde dock noga på begreppen förmåga respektive 

färdighet och lät förmåga vara knuten till en persons inneboende psykologiska potential att 

utföra aktiviteten medan färdighet var ett mått på den utförda kvalitén. Begreppen förmåga 

och färdighet samverkar alltså i ett komplext sammanhang och båda studeras endast i 

samband med aktivitet. (Ibid., s.71) 

 

3.2 Matematiska förmågornas innebörd 

 

3.2.1 Begreppsförmåga 

Begreppsförmåga handlar om förmågan att använda och beskriva innebörden av 

matematiska begrepp samt samband mellan begreppen (Skolverket 2010, s.1). En 

förståelse av innebörden innebär en förståelse för begreppets definition och dess 

egenskaper. Det handlar också om att använda begreppet på rätt sätt och då ofta i relation 

till andra begrepp där skillnader och likheter mellan begreppen betonas (Skolverket 2011c, 

s.1).  

Förmågan innebär också att kunna lösa uppgifter med hjälp av förståelsen för 

begreppets innebörd som inte kan lösas av standardmetoder. För att kunna visa eller utöva 

begreppskunskap används olika representationsformer och genom att studera elevens sätt 

att använda representationerna visas indirekt dess förtrogenhet i begreppet. Ju fler 

dimensioner begreppets betydelse har fått desto fler sätt blir möjliga att åskådliggöra 

begreppet genom representationerna. (Palm et al. 2004, s.4-5) Uppgifter för att visa 

begreppsförmåga kan av detta delas in i fem olika typer (Ibid., s.14-15): 

 

1. Eleven ska förklara eller tolka centrala begrepp eller samband eller del av ett 

sådant. 

2. Eleven får en viss information som sedan ska användas till att dra slutsatser. 

3. Ovanliga uppgifter. 

4. Öppna uppgifter. 

5. Eleven ska visa förståelse för kopplingen mellan olika representationer av 

samma matematiska begrepp. 

 

3.2.2 Procedurförmåga 

Procedurförmåga formuleras som förmågan att hantera procedurer och lösa uppgifter av 

standardkaraktär utan och med verktyg (Skolverket 2010, s.1). Med procedur menas inte 

bara utförandet av en räkneteknisk algoritm utan även användandet av exempelvis kända 

satser. Dessutom handlar det också om att välja vilken procedur som passar till uppgiftens 

karaktär samt att lösa uppgifter effektivt. Det handlar om att kunna rutinlösningens 

övergripande struktur och välja bland de delmoment som ingår. (Skolverket 2011c, s.1; 

Palm et al. 2004, s.4) Palm et.al. använder sig av uttrycket algoritmförmåga istället för 

procedurförmåga. Jag ser dock procedurförmåga som ett vidare begrepp än 

algoritmförmåga eftersom det fokuserar på en enskild form av procedur. De olika 

uppgiftstyperna är (Palm et al. 2004, s. 12): 

 

1. Ekvationer. 

2. Rutinuppgifter som eleven kan lösa genom att använda kända satser som eleven 

kan förknippa med uppgiftstypen.  

3. Rutinuppgifter som eleven kan lösa med hjälp av en procedurell hantering av 

hjälpmedel som t.ex. en grafisk miniräknare. 
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3.2.3 Problemlösningsförmåga 

Med problemlösningsförmåga menas att formulera, analysera och lösa matematiska 

problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat (Skolverket 2010, s.1). Med 

problem menas uppgifter med ej på förhand kända lösningsstrategier, där en 

problemlösningsprocess handlar om hela resan från att tolka en uppgift till att välja 

metoder, utföra dem och värdera resultatet. Medvetna strategier kan vara att förenkla 

problem, använda lämpliga beteckningar, anpassa förutsättningarna och fråga sig 

exempelvis hur många lösningar det kan tänkas finnas. För att lösningarna ska vara giltiga 

behöver hela resonemanget hålla och därför är självvärderingen av vikt. Detta sätt att se på 

problemlösningsförmågan är ett målrelaterat synsätt. Ett alternativ är att se förmågan som 

ett medel att utveckla andra förmågor. (Skolverket 2011c, s.2) Här finns tre olika 

uppgiftstyper identifierade (Palm et al. 2004, s.10): 

 

1. Ovanliga uppgifter, exempelvis omvända uppgifter. 

2. Uppgifter där informationen presenteras på ett ovanligt sätt. 

3. Komplexa uppgifter där flera begrepp och delsteg krävs. 

 

3.2.4 Modelleringsförmåga 

Modelleringsförmåga handlar översiktligt om att tolka en realistisk situation för att 

utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera modellens egenskaper och 

begränsningar (Skolverket 2010, s.1). Hela modelleringsprocessen handlar om att tolka en 

verklig situation och överföra informationen till den inommatematiska världen i form av 

en matematisk modell. Eleven tolkar sen och värderar resultatet samt överför 

informationen tillbaka till den utommatematiska världen där den tolkas än en gång utifrån 

effekter och värderas utifrån modellens egenskaper och begränsningar. (Skolverket 2011c, 

s.2; Palm et al. 2004, s.17-18) De fem möjliga uppgiftstyperna är (Palm et al. 2004, s.19-

20):  

 

1. Prövar hela modelleringsprocessen. 

2. Prövar delar av modelleringsprocessen. 

3. Verklighetsnära modelleringsuppgifter. 

4. Öppna modelleringsuppgifter. 

5. Modelleringsuppgifter med för mycket/lite information. 

 

3.2.5 Resonemangsförmåga 

Resonemangsförmåga formuleras som förmågan att följa, föra och bedöma matematiska 

resonemang (Skolverket 2010, s.1). Resonemangen kan handla om att kunna argumentera 

kring olika begrepp, metoder, lösningsmetoder som del av större uppgifter eller formella 

bevis. Detta ska kunna ske både genom en egen undersökning och kring givna resultat. 

För att kunna resonera behöver eleven kunna skilja på fakta och gissningar. Detta ska 

kunna göras både muntligt och skriftligt samt enskilt och i grupp. (Skolverket 2011c, s.2-

3) Utifrån detta kan följande sex uppgiftstyper ställas upp (Palm et al. 2004, s.25-26): 

 

1. Ställa upp och undersöka hypoteser, analysera och dra slutsatser. 

2. Bevisa eller visa. 

3. Utvärdera matematiska påståenden, bevis eller metoder. 

4. Generalisera resultat och argumentera för det. 

5. Anknytningsuppgifter där eleven ska knyta ihop olika sorters kunskap, 

gammal/ny kunskap, olika representationsformer eller argumentera för 

sammansättningen av olika procedurer. 
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6. Förklara lämplighet i metod, begreppets egenskaper, varför svar stämmer, 

modellens begränsningar m.m. 

 

3.2.6 Kommunikationsförmåga 

Med kommunikationsförmåga menas att kommunicera matematiska tankegångar muntligt, 

skriftligt och i handling (Skolverket 2010, s.1). Exempel på att kommunicera i handling 

kan vara teater eller att rita en bild, det behöver inte vara typiska matematiska 

representationssätt för att kommunicera ett matematiskt innehåll. Kommunikationen ska 

också vara anpassad till sammanhanget och till mottagarna av budskapet. (Skolverket 

2011c, s.3) Begreppet kommunikationsförmåga ska alltså ses i ett vidare perspektiv och 

uppgiftstyperna kan delas i två kategorier (Palm et al. 2004, s.30-31): 

 

1. Beskriva och förklara begrepp, lagar och metoder muntligt eller skriftligt. 

2. Uppgifter med särskilda krav på redovisning och matematiskt språk, exempelvis 

sista uppgiften på nationella prov. 

 

3.2.7 Relevansförmåga 

Relevansförmåga handlar om att relatera matematiken till dess betydelse och användning 

inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang 

(Skolverket 2010, s.2). Det gäller att se matematiken i relation till omvärlden och sätta in 

den i ett större sammanhang (Skolverket 2011c, s.3). Identifierade uppgiftstyper av tre 

slag konstateras (Palm et al. 2004, s.33): 

 

1. Med hjälp av matematiken ska ta ställning till frågor som berör något av 

sammanhangen. 

2. Där endast kontexten knyter an till något av sammanhangen och matematiken 

används inte för att ta ställning i en fråga. 

3. Där sammanhangens relevans inte går att naturligt väva in i uppgiften utan en 

faktaruta vid sidan om behövs för att visa på det större sammanhanget. 

 

3.3 Variation av vad? 

I ämnesplanens syfte (Skolverket 2010, s.1) förkommer det uttryckligen instruktioner hur 

undervisningen ska bedrivas, nämligen genom variation. Det står att både arbetsformen 

och arbetssättet ska varieras med undersökande aktiviteter som en del av detta. Med 

arbetsform syftas det på undervisningens organisation av exempelvis enskilt arbete eller i 

grupp. Arbetssättet ska varieras med avseende på hjälpmedel, laborationer eller 

undersökningar. I kommentarmaterialet för gymnasiets matematik (Skolverket 20011c, 

s.10) nämns också ett tredje sätt att variera undervisningen, nämligen genom innehållslig 

variation och hänvisar till internationell forskning inom variationsteorin. Skolverkets 

kvalitetsgranskning av matematikundervisningen, Lusten att lära, kommenterar också 

variationen som ett medel att nå olika sorters elever: Variation, flexibilitet och att undvika 

det monotona i undervisningen är viktigt för lusten att lära. Formen för inlärning behöver 

växla för att tillgodose elevers olika sätt att lära. Det gäller såväl innehåll, relevanta 

arbetsformer, arbetssätt och läromedel (Skolverket 2003a, s.30). Variation i 

undervisningen behöver dock vara välplanerad och välutförd för att nå hög kvalité (SOU 

2004, s.88). 

 

3.3.1 Variation av matematiskt innehåll 

Variationens pedagogik (Runesson 1999) grundar sig på antagandet att inlärning sker 

genom att uppleva något på ett nytt sätt så att ytterligare aspekter läggs till det studerande 

objektet, att se på objektet med nya glasögon. Med kunskap om ett objekt innebär det att 
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kunna uppmärksamma delarna av en helhet och relationen mellan dem och till helheten. 

Inlärning av något nytt förändrar dessa relationer och den mentala bilden som fanns av 

objektet (Ibid., s.31-33).  För att kunna uppleva nya aspekter av ett objekt behöver 

kontrasterna lyftas fram; för att veta vad något är, måste vi veta vad något inte är (Ibid., 

s.31). Vi behöver alltså uppleva en variation i det vi ska lära oss för att identifiera nya 

aspekter såsom exempelvis färg, form och tjocklek. Hur vet barn att en bok är liten om de 

inte får uppleva böcker som är större? Omfånget av variationen definierar Runesson som 

dimensionen och våra individuella erfarenheter påverkar hur vi uppleveler dimensionen 

(Ibid., s.33). Exempelvis ger flera färgalternativ en större dimension till boken och endast 

två färger en mindre dimension. Olika sorters dimensioner, exempelvis färg, form och 

tjocklek, bildar tillsammans en variationsrymd, nämligen bokens utseende. Det är vanligt i 

uppgifterna att variera de dimensioner som ska betonas och hålla de andra dimensionerna 

konstanta. (Ibid., s.41-42) 

När detta sätts in i ett undervisningssammanhang och variationsrymden erbjuder 

eleverna olika slags uppgifter bildas ett undervisningsobjekt i, av Runesson, tre 

identifierade varianter. Uppgifter som tillhör undervisningsobjekt ett håller 

uppgiftskontexten konstant men varierar talen. Begreppsliga och procedurella aspekter 

varierar inte samtidigt utan ofta en i taget, olika slags lösningar till samma uppgift 

fokuseras inte utan samma lösningsstrategi upprepas i uppgifterna. I undervisningsobjekt 

två och tre varierar både begrepps- och lösningsmöjligheterna och det erbjuds öppna 

uppgifter. Skillnaden mellan undervisningsobjekt två och tre är att i två är det läraren som 

introducerar och problematiserar en variation genom att utnyttja elevlösningarna eller 

motexempel och laborationer. Detta är något som läraren kan öva upp. I 

undervisningsobjekt tre är det istället eleven som initierar variationen genom att det finns 

en tillåtande atmosfär där tankar och lösningar får ta plats. Undervisningen blir då social 

och matematiken ett medel att lyfta fram elevers tankar. Fokus ligger dock hela tiden på 

innebörden av innehållet i matematiken när det gäller alla de tre undervisningsobjekten, på 

vilka aspekter av begreppet som hålls konstanta och vilka det är som varierar. (Ibid., 

s.287-293) Det konstruktivistiska synsättet blir således den teoretiska bakgrund varpå 

variationens pedagogik vilar. 

Den matematiska kunskapen delas här upp i begreppsförståelse kontra procedurell 

kunskap. Inom procedurell kunskap skiljs det sedan på symbolkunskap och 

algoritmkunskap. Symbolkunskapen handlar om att känna igen och använda de 

nödvändiga symbolerna på ett korrekt sätt och algoritmkunskap är inriktad mot den 

framåtskridande processen i form av olika algoritmer. (Ibid., s.89-90)  

 

3.3.2 Variation i arbetsform 

Klassrumsundervisningen innebär ett institutionaliserande socialt sammanhang för 

eleverna med många relationer att förhålla sig till varje dag. Detta är ett problem enligt 

socio-konstruktivismen. Dels så är elevens relation till läraren och klasskamraterna mer 

ytlig, än till den lilla primära och gynnsamma enhet som familjer ofta utgör, och dels kan 

språket i läroböckerna vara för vetenskaplig och svår för att eleven själv ska kunna tilldela 

texterna relevant innehåll och mening. Den konstruerade lärandemiljön i skolan är därmed 

dekontextualiserad och eleverna får svårt att se samband mellan aktuella behov och 

uppgifter. För att lärande då ska kunna ske ställs det ett högt krav på elevernas 

individuella förmåga till kognitiv socialisation, så att de själva kan överbrygga 

verklighetsfrämmande språkbruk och avancerade exempel. Eventuella svårigheter för 

eleverna ligger då inte som egenskaper hos dem utan är inbakade i organisationen, som 

skapat en onödigt svår lärandesituation. Lärarens uppgift blir i så fall att överbrygga detta 

problem genom att hjälpa eleverna tilldela mening hos begreppen i ämnet, genom 
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socialiseringen, så att de ska kunna arbeta vidare på egen hand. (Säljö 2000, s.40, 217-

221) 

 

3.3.3 Variation i arbetssätt 

Ett begrepp kan tolkas olika beroende på hur det presenteras. Valet av presentationssätt 

kan därför vara avgörande om eleverna lär som de är avsedda att lära. Runesson (1999) 

använder sig av tre sorters representationskategorier: den traditionellt symboliska 

representationen, den ikoniska representationen som uttrycks genom bilder samt den 

laborativa representationen. Samtidigt som representationssätten lyfter fram olika 

aspekter av ett begrepp är transformationen mellan dem ett kritiskt moment. 

Representationssätten speglar nämligen den yttre representationen av begreppen och 

relationen mellan dem utgörs av elevernas inre representation vad gäller den mentala 

tolkningen. (Runesson 1999, s. 92-94) 

 

3.4 Analysverktyg för att strukturera arbetet 

Ett sätt att analysera matematikens innehåll är begreppskartor (Andersson 2002, s.44-46). 

De är också ett verktyg för att få elever till att reflektera över sitt eget lärande, vilka 

begrepp matematiken innehåller, vad de betyder och vilka relationer de har till varandra. 

Användningsområdet är brett och de kan bidra till att kartlägga förkunskaper, förståelse av 

kursens moment, vara en del av examinationen eller bara en bild över hur progressionen 

fortskrider i ett arbete. De introducerades av J.D. Novak och har använts sedan 60-talet 

vilket gör dem till en beprövad metod. Begreppskartor består av flera hierarkiskt bundna 

begrepp som relateras till varandra genom definierade relationer och ger en överblick över 

större eller mindre områden. Därför är de användbara inte bara för elever. Andersson 

rekommenderar lärare att göra minst två begreppskartor inför ett undervisningstillfälle för 

att klaragöra för sig själv vilka de viktiga begreppen är och deras relationer.  Oftast är den 

andra kartan mycket bättre vilket visar att metoden hjälper till att strukturera tankarna. 

När det gäller att strukturera förhållandet mellan förmågor och matematiskt innehåll har 

både KOM-rapporten (Utbildningsdepartementet 2004, s.114) och NCM, Nationellt 

centrum för matematikutbildning, (NCM 2011) liknande upplägg. De har båda konstruerat 

en matris för ändamålet och båda har placerat förmågorna i kolumnerna medan 

ämnesområdet befinner sig i raderna. I NCM:s fall används matrisen för att kategorisera 

strävorna-uppgifterna utefter förmåga och matematiskt innehåll som den berör.  
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4. Metod 
 

4.1 Procedur och material 

För att få svar på frågeställningarna är undersökningsmetoden vald att utföras som en 

litteraturstudie där kriterier för begreppen matematiska förmågor och undervisningens 

variation undersöks, för att sedan praktiskt kunna ta fram uppgifter och analysera dem 

utifrån funna kriterier.  

Den första frågeställningen handlar om att strukturera arbetet med att ta fram uppgifter 

och därför kommer litteraturstudien också behandla analysverktyg varpå matematikens 

innehåll kan studeras. Ett verktyg gäller begreppskartor eftersom matematiken till stora 

delar består av begrepp och dess relationer. Ett annat verktyg berör matriser då förmågor 

explicit betonas i ämnesplanen och gör att en översikt mellan förhållandet förmåga-

matematiskt innehåll är nödvändig för att inte favoritisera vissa förmågor mer än andra. 

Sedan analyseras hur väl verktyget för det matematiska innehållet har bidragit till att 

strukturera arbetet med att ta fram sökta uppgifter. 

Eftersom begreppet matematisk förmåga inte är helt självklar undersöks inte bara hur 

de aktuella styrdokumenten, för GY2011, beskriver förmåga utan också hur annan 

nationell och internationell litteratur definierar begreppet. Det handlar om uppgiftstyper 

utifrån förmåga enligt Umeå universitet, danska uppdelningen och definition av vad en 

matematisk förmåga innebär, samt en alternativ indelning av förmågor enligt Krutetskii. 

Detta i syfte att definiera, problematisera och vidga begreppet matematisk förmåga.  

En variationsrik undervisning är beroende av ur vilka aspekter undervisningen 

analyseras. Litteraturstudien bygger därför på hur läroplanen ser på variationsrik 

undervisning och därefter vad detta kan innebära i praktiken. 

Det empiriska resultatet kommer att bestå av analysen av matematikinnehållet samt 

insamling av matematikuppgifter som jag själv konstruerar eller de goda exempel jag 

finner i läroböcker för gymnasiet. Det kan också vara så att jag vidareutvecklar en funnen 

uppgift till att passa mitt behov. Ett alternativ är att bara välja redan existerande uppgifter 

men det motverkar syftet med uppsatsen då dessa uppfattas som otillräckliga. Ett annat 

alternativ hade varit att bara utveckla egna uppgifter. Det skulle i vissa fall innebära att 

uppfinna hjulet på nytt, vilket är tidskrävande, och därför inte ett alternativ med tanke på 

att arbetet redan är omfattande med samtliga mål rörande komplexa tal. När uppgifterna 

sedan är framtagna kategoriseras de individuellt hur väl de passar in på ämnesplanens 

definierade förmågor och på vilket sätt de bidrar till en varierad undervisning enligt 

litteraturen. Slutligen analyseras varje förmåga för sig om möjlighet och hinder att 

kombinera den med variation i undervisningen. Detta görs genom att titta på hur de 

representerade uppgiftstyperna har varierats för varje förmåga för att sen försöka dra 

generella slutsatser.  

För konstruktion av de grafiska bilderna i det komplexa talplanet har mjukvaran 

GeoGebra4
1
 använts. Det är ett spritt amerikanskt freewareprogram som är gratis att ladda 

ner och utvecklat för att användas privat, i skolor och i universitet. Syftet är att underlätta 

matematisk inlärning och undervisning. GeoGebra har en egen hemsida med innehåll som 

baseras på användarnas bidrag såsom användarmanual, lektionstips, diskussionsforum 

m.m.  

När det gäller graferna har gratisprogrammet Graph
2
 använts, som är ett danskt open 

source-program av Ivan Johansen. Graph har en enklare hemsida som bygger på 

konstruktionen av programmet och inte på den pedagogiska användningen.  

 

                                                 
1
 Tillgänglig: http://www.geogebra.org eller http://www.geogebra.se [121205] 

2
 Tillgänglig: http://www.padowan.dk [121205] 

http://www.padowan.dk/
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4.2 Validitet och reliabilitet 

Använder jag mig av analysmetoderna i teoriavsnittet för att strukturera arbetet borde 

reliabiliteten var god eftersom det går att upprepa struktureringen. Detsamma gäller 

framtagandet av uppgifter och den externa reliabiliteten torde vara relativt bra om inga 

missar har gjorts vid analysen. Problemet är alltså att det är upp till min egen noggrannhet 

hur väl uppgifterna kategoriseras enligt kriterierna och det är svårt att garantera en hög 

kvalité när det är många uppgifter. För att öka kvalitén i analysen av uppgifterna skulle det 

däremot vara önskvärt att arbeta i grupp. Tillgång till fler diskussionspartners skulle öka 

den interna reliabiliteten då fler perspektiv kunde lyftas fram. (Bryman 2008, s.351-352)  

Validiteten av första frågan kan anses god eftersom frågan handlar om hur arbetet kan 

struktureras och genom att struktureringen genomförs med komplexa tal som exempel 

borde kriteriet uppfyllas automatiskt. Jag måste helt enkelt analysera det komplexa tal-

området utifrån målformuleringarna i det central innehållet för att huvudtaget veta vilka 

uppgifter jag behöver. (Ibid., s.351-352) 

Om uppgifterna sen prövas mot både förmåge- och variationskriterierna så bör 

validiteten vara god även i den andra frågan. För att vaska fram möjligheter och hinder 

med att kombinera förmågor och variation i samma uppgift skulle färdiga uppgifter kunna 

analyseras men eftersom det är, enligt min mening, svårt att hitta färdiga uppgifter som 

visar bredd m.a.p. förmågor, innehåll och variation behöver även uppgifter konstrueras 

från början. Det kanske t.o.m. är nödvändigt att konstruera egna uppgifter för att minska 

risken att missa möjliga kombinationer som läroböckerna har missat. (Ibid., s.351-352) Ett 

annat kritiskt moment är generaliseringen till andra matematikområden, extern validitet 

(Ibid., s.351-352). Risken finns att det inte går att generalisera till andra matematiska 

områden eller att generaliseringen blir för generell så att den blir verkningslös. Genom att 

använda termer som är matematikgemensamma, oavsett matematikområde, skulle det gå 

att komma runt problemet.  Dessa generella begrepp definieras inte före undersökningen 

utan får växa fram vid behov när arbetet analyseras, s.k. sensitiva begrepp. Syftet med att 

vänta in begreppen är att hålla analysen mer öppen för eventuella slutsatser. De 

förbestämda begreppen riskerar annars att vilseleda analysen så att andra begrepp missas.  

(Ibid., s.348-350) 
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5. Resultat 

 
5.1 Resultat första frågeställningen  

 

Hur kan arbetet med att ta fram uppgifter som tar hänsyn till ämnesplanens förmågor 

och centrala innehåll struktureras med avseende på varierad undervisning? 

 

Arbetet med att ta fram uppgifter består av flera delar där den första delen handlar om 

att relatera förmågorna till varandra. Efter det analyseras matematikens begrepp och 

relationer som finns i det centrala innehållet för att kunna dra slutsatser om området 

komplexa tal behöver delas in i delar (teman) och på vilket sätt i så fall. När det är klart 

börjar arbetet med att ta fram uppgifterna och kategorisera dem enligt förmåga och 

möjlighet till variation i undervisningen. 

 

5.1.1 Struktur av förmågorna 

Styrdokumenten värderar inte uttryckligen några förmågor som viktigare än andra. De är 

alla på samma nivå och behövs för den matematiska förmågan. För att göra förmågorna 

till mina egna har jag tillverkat en tankekarta (bild 5.1) över dem såsom de beskrivs i 

funnen litteratur för att ha en mental bild som jag kan resonera kring. Syftet med en är 

också att ha en grundstruktur i hur förmågorna bygger upp undervisningen. Var bör 

tyngdpunkten på uppgifterna ligga eller ska alla förmågor vara lika representeragenom 

hela kursen?   

 

Bild 5.1: Tankekarta över matematiska förmågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna tankekarta visar hur de fyra förmågorna som handlar om begrepp-, procedur-, 

problemlösning- och resonemangsförmåga tillsammans bildar en grund som bör och ska 

kunna förekomma i alla matematiska områden inom en kurs. Sedan skulle uppgifter som 

anknyter till samhället, yrken, historia och andra ämnen (modellerings- och 

relevansförmåga) klassas som fördjupning av ämnesområdet och används då det passar 

matematikområdets karaktär. Eftersom en kurs innehåller flera olika sorters matematiska 

områden bör det finnas möjlighet att någon gång under kursen öva på modellerings- och 

relevansuppgifter. Uppgifterna kan organiseras att utföras individuellt, små grupper, stora 

grupper, skriftligt eller muntligt allt efter behov hos eleverna vilket innebär att 

kommunikationsförmågan alltid tränas tillsammans med de andra förmågorna och på så 

sätt är beroende av dem.  

Begreppsförmåga 

Procedurförmåga 

Problemlösningsförmåga 

Modellerings- och relevansförmåga 

Resone-

mangs-

förmåga 

Kommunikations

-förmåga 
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5.1.2 Struktur av det centrala innehållet 

I kurserna Matematik 2b och 2c introduceras eleverna till begreppet komplexa tal genom 

målformuleringen: Utvidgning av talområdet genom introduktion av begreppet komplext 

tal i samband med lösning av andragradsekvationer (Skolverket 2010). Av detta förutsätts 

eleverna att känna till det komplexa talet i, dess definition       och enkel användning 

av den, exempelvis    (  )  innan de påbörjar vidare studier av området. 

De aktuella begrepp och relationer som förekommer inom komplexa tal presenteras 

med hjälp av en begreppskarta, se bild 5.2 nedan, som jag själv har konstruerat. Siffrorna 

vid begreppen anger vilket mål det syftas till i den ordning de står i ämnesplanen (bilaga 

1). Begrepp i fetstil är de begrepp som förekommer i ämnesplanen och begrepp som inte 

är i fetstil är tillagda för att förtydliga och komplettera begreppsområdet komplexa tal. 

 

Bild 5.2: Begreppskarta över det centrala innehållet om komplexa tal 

 

 
 

Här passar det att området komplexa tal delas in i tre olika teman för att förtydliga olika 

infallsvinklar av komplexa tal samt att göra det enklare för eleverna att bygga upp en 

mental struktur av ämnet. Tema 1 kallas Komplexa tal på rektangulär form och innefattar 
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de tre första målen under det centrala innehållet. Först målet är Metoder för beräkningar 

med komplexa tal skrivna på olika former inklusive rektangulär… form. Andra målet är 

Komplexa talplanet, representation av komplext tal som punkt och vektor och det tredje 

målet är Konjugat och absolutbelopp av ett komplext tal.  

Tema 2 kallas istället Komplexa tal på polär form och upprepar i princip tema 1 men 

med skillnaden att andra målet nu handlar om polär form (Metoder för beräkningar med 

komplexa tal skrivna på olika former inklusive… polär form) och att även det fjärde målet 

berörs: Användning och bevis av de Moivres formel.  

Tema 3 däremot berör det femte målet: Algebraiska och grafiska metoder för att lösa 

enkla polynomekvationer med komplexa rötter och reella polynomekvationer av högre 

grad, även med hjälp av faktorsatsen och är en fortsättning till de två första som berör 

nyttan med komplexa tal. För att förtydliga innehållet för eleverna kallas tema 3 för 

Komplexa och reella ekvationer. 

 

5.1.3 Struktur av uppgifterna 

Eftersom matematiskt innehåll ska vara anpassat till förmågorna placeras uppgifterna in i 

en egentillverkad uppgiftsmatris för att se hur ofta de olika förmågorna berörs för de olika 

målen. Under varje mål skrivs de centrala begreppen ner. Uppgifterna kan träna flera olika 

förmågor samtidigt och därför förekomma i flera celler men fokus ligger på de 

huvudsakliga förmågorna. Varje uppgift får en benämning, exempelvis B3,4-2. Till 

vänster om strecket står bokstaven för förmågan och talen för uppgiftstypen (enligt Palm 

et al. 2004). Till höger om bindestrecket står talet för det mål det syftas till i 

uppgiftsmatrisen. I exempelfallet ovan handlar det om begreppsförmåga med uppgiftstyp 

tre om ovanliga uppgifter och typ fyra om öppna uppgifter och målet handlar om det 

komplexa talplanet. Varje tema får sin egen uppgiftsmatris för att lättare få en överblick av 

relationen uppgift och förmåga. Efter varje matris nedan ges en analys av uppgifterna. 

Kommunikationsförmågan anges inte i sin egen kolumn utan antecknas vid varje uppgift 

hur kommunikationen är avsedd att ske enligt dess definition: muntligt, skriftligt eller i 

handling.  

 

Tabell 5.1: Uppgiftsmatris Tema 1 
I matrisen används förkortningarna: KM = Kommunicera muntligt, KS = Kommunicera skriftligt 

och KH = Kommunicera i handling. 

Tema 1: 

Komplexa tal på 

rektangulär form 

Begreppsförmåga Procedurförmåga Problemlösnings-

förmåga 

1. Metoder för 

beräkningar med 

komplexa tal 

skrivna på olika 

former inklusive 

rektangulär form 

Addition och 

subtraktion  med 

vektorer 1 och 2. KM 

 

Multiplikation och 

division av komplexa 

tal. KM+KH 

 

 

Triangelpussel  – 

Räkneregler komplexa 

tal 1. KM+KH 

Addition och 

subtraktion  med 

vektorer 1. KM 

 

Identifiera Re/Im-delar. 

KS 

 Addition, 

subtraktion, 

multiplikation, 

division, 

rektangulär form 

2. Komplexa 

talplanet, 

representation av 

komplexa tal som 

punkt och vektor 

Addition och 

subtraktion  med 

vektorer 1 och 2. KM 

 

Multiplikation och 

 

 

 

 

Addition och 

subtraktion  med 

vektorer 1. KM 

 

Identifiera Re/Im-delar. 
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Komplext talplan, 

talpar, re-/imdel,  

punkt, vektor 

division av komplexa 

tal. KM+KH 

 

Identifiera Re/Im-delar. 

KS 

KS 

 

Komplexa talplanet. 

KS+KM 

3. Konjugat och 

absolutbelopp av 

ett komplext tal 

Bestäm ett komplext tal. 

KS 

 

Konjugat och 

absolutbelopp. KS 

 

Triangelpussel  – 

Räkneregler komplexa 

tal 1. KM+KH 

Komplexa talplanet. 

KS+KM  

 

Bestäm ett komplext tal. 

KS 

 

Konjugat och 

absolutbelopp. KS 

 

Tänk på ett tal - med 

konjugat och 

absolutbelopp. KS 

 

Hitta ett komplext tal 

med två villkor. KS 

Komplexa 

konjugatet, 

konjugerande tal, 

absolutbelopp 

 Modelleringsförmåga/ Relevansförmåga Resonemangsförmåga 

1. Metoder för 

beräkningar med 

komplexa tal 

skrivna på olika 

former inklusive 

rektangulär form 

M: Triathlon. KS+KM (se tema 2) Multiplikation och 

division av komplexa 

tal. KM+KH 

Addition, 

subtraktion, 

multiplikation, 

division, 

rektangulär form 

2. Komplexa 

talplanet, 

representation av 

komplexa tal som 

punkt och vektor 

Rel: Mandelbrotmängden. KH 

 

M: Triathlon. KS+KM (se tema 2) 

 

Komplext talplan, 

talpar, re-/imdel,  

punkt, vektor 

3. Konjugat och 

absolutbelopp av 

ett komplext tal 

M: Triathlon. KS+KM (se tema 2) Konjugat och 

absolutbelopp. KS 

 

Påståenden om 

absolutbelopp. KS 

 

Påståenden om 

konjugerande tal. KS 

Komplexa 

konjugatet, 

konjugerande tal, 

absolutbelopp 
 

 

 

Addition och subtraktion med vektorer 1 (B3,4,5/Plö1-1,2) 

Rita upp det komplexa talet        med tillhörande vektor i ett komplext talplan.  
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1) Rita tre exempel där två olika vektorer bildar z när de adderas. Skriv också upp de tre 

beräkningarna och kontrollräkna att summan blir z. 

2) Rita nu ett exempel med tre olika vektorer och låt en kamrat kontrollräkna summan. 

3) Rita nu istället två olika vektorer, z1 och z2, som bildar z då      . Skriv återigen upp 

motsvarande beräkning och kontrollräkna att differensen blir z. 

4) Gör samma som i punkt tre fast med tre olika vektorer, z1, z2 och z3, som bildar z då 

         och låt kamraten kontrollräkna motsvarande beräkning. 

5) Rita till slut fyra olika vektorer, z1, z2, z3 och z4, som bildar z då du blandar addition och 

subtraktion i en valfri kombination.  

(Egenkonstruerad) 

Eleven behöver använda ikoner för att lösa uppgifterna och sen jämföra dem med 

symboler för att kontrollera resultatet vilket tyder på en uppgift att koppla ihop de två 

representationerna. Syftet är att använda sig av begreppslig förståelse av vad 

addition/subtraktion innebär. Uppgifterna är omvända eftersom resultaten redan 

presenterats och halvöppna eftersom flera möjliga lösningar finns. Eftersom 

operationerna också ska utföras är uppgifterna procedurella. Tanken är att resonemangen 

kring de svårare uppgifterna tas i klassen där även flera olika elevlösningar kan jämföras. 

Svårighetsgraden höjs succesivt och öppnar för diskussioner.  

 

Addition och subtraktion med vektorer 2 (B2/K1-1,2) 

1) Förklara vilka bilder nedan som visar hur två komplexa tal adderas,    ? 

2) Förklara vilka bilder nedan som visar hur två komplexa tal subtraheras,    ? 

 

 

 

1a)   b)   

 

c)   d)   
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2a)    b)   

 

(Egenkonstruerad) 

Här visas exempel på addition/subtraktion av vektorer i form av rätt och fel förslag och 

eleven behöver ha viss bekantskap med vektorer för att kunna tolka bilderna på ett korrekt 

sätt och därmed ha nytta av uppgiften. Information ges i form av ikoner och eleven ska 

dra slutsatser utifrån detta med hjälp av sin ikoniska kunskap om definitionerna. För att 

motverka att eleven memorerat definitionen eller chansar rätt behövs flera snarlika 

exempel. Uppgiften erbjuder en variation i begreppsmöjligheterna. Uppgiften är sluten 

med ett rätt svar/lösning men visar exempel på när definitionerna inte visas och passar för 

diskussion.  

 

Multiplikation och division av komplexa tal (B5/Res5/K1-1,2) 

Se bilaga 2 för uppgiftens utformning. 

(Egenkonstruerad) 

Uppgiften går ut på att koppla samman olika representationer när det gäller 

multiplikation och division med komplexa tal och samtidigt upptäcka/förstärka 

begreppens innebörd. En blandning av ikoner och symboler i form av algebraiskt uttryck, 

bilder och ord presenteras för eleven som därmed behöver välja och välja bort när de 

rätta kombinationerna av rader paras ihop. Observera att eleven behöver känna till 

begreppet absolutbelopp. En uppgift som passar för muntliga diskussioner och sker i 

handling då eleverna fysiskt placerar representationerna på rätt plats.   

 

Triangelpussel - Räkneregler komplexa tal 1 (Proc2-1,3) 

Se bilaga 3 för uppgiftens utformning. 

(Egenkonstruerad) 

Syftet är att öva rutinuppgifter genom kända satser som berör addition, subtraktion, 

division och multiplikation av komplexa tal fast med en annan utformning än de 

traditionella uppgifterna i läroböckerna då även konjugat och absolutbelopp blandas in. 

Eleven ska pussla ihop bitarna och har att välja på olika uppgifter och svar. Båda sidor 

om ett streck representerar samma punkt. Antalet pusselbitar gör att eleven behöver räkna 

själv för att hitta rätt pusselbit och med förvillande uppgifter/svar även på kantbitarnas 

ytterkanter gör pusselet än svårare. Likheten i olika svar och utbudet presenterar en 

variationsrik uppgift. Pusslandet kan naturligt samla eleverna i olika grupper kring ett 

samtalsämne, även för klassen. 

 

Identifiera Re/Im-delar (B3,Plö1-1,2) 

1a) Bestäm värdet på talet k så att talet         blir a) reellt och b) imagenärt. 

(Bremler & Holmqvist 1997) 

1b) Bestäm värdet på talet k så att talet   
    

    
 blir a) reellt och b) imagenärt. 

(Egenkonstruerad) 
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2) I de komplexa talen     (   )  och         är a och b reella tal. Bestäm a 

och b så att w ligger 180
o
 roterat från z. (Egenutvecklat från Björup et al. 2002) 

3) Betrakta det komplexa talet z a bi  , där b  0 . För vilket värde på a gäller att 

z z 2  är reellt? (Bremler & Holmqvist 1997) 

Om eleven precis börjat med komplexa tal kan uppgiften vara ovanlig och eleven tvingas 

tänka till vad som krävs för att talet ska vara reellt eller imagenärt. Uppgift 1a och 1b 

tillsammans ger en variation av begreppen reellt/imagenärt. Uppgift två och tre erbjuder 

variation i lösningsmöjligheten. Kommunikationen ska ske skriftligt. 

 

Komplexa talplanet (Plö1,3/K2-2,3) 

I figuren är åtta olika områden i det komplexa talplanet 

markerade med A, B, C, D, E, F, G och H. Cirkeln är en 

enhetscirkel med centrum i origo. Cirkeln och koordi-

nataxlarna ingår inte i något av de markerade områdena. 

Bestäm i vilket eller vilka områden talet 1/z kan ligga om z 

ligger i B.  

(NP Ma E vt05, uppg. 16) 

Problemlösningsförmåga behövs för att lösa denna ovanliga 

uppgift då inte en förbestämd algoritm ska tillämpas. Den är 

också komplex eftersom den kräver flera delsteg. Ska eleven redovisa skriftligt eller 

muntligt ställs det krav på kommunikationsförmågan att redovisa sin lösning då den bör 

innehålla relationer av flera begrepp. Det finns endast ett korrekt svar och därmed ingen 

variation i öppenheten av möjliga svar men möjligen i lösningssättet.  

 

Bestäm ett komplext tal (B3/Plö1-3) 

1) Bestäm ett komplext, icke-reellt, tal som har absolutbelopp 10. (Palm et al. 2004) 

2) Bestäm det reella talet y så att   |    |. (Björup et al. 2002) 

Två varianter av omvända uppgifter vilket visar på begrepps- och 

problemlösningsförmåga. Uppgift ett är halvöppen eftersom det går att ange flera svar 

som är korrekta och har en variation i lösningsmöjligheten. Uppgift två erbjuder variation 

i lösningsmöjligheter om begreppet. De passar för skriftliga redovisningar. 

 

Konjugat och absolutbelopp (B3/Plö1/Res1,3-3) 

1a) Para ihop de punkter som är konjugerande d.v.s. de komplexa tal som är konjugat till 

varandra i bilden nedan. 

 

 
 

1b) Victor multiplicerar nu alla tal ovan med sitt konjugat och upptäcker att produkten blir 

ett reellt tal. Vilket?  
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1c) Han misstänker att det kanske är så med alla komplexa tal och dess konjugerande tal. 

Hjälp Victor undersöka om detta stämmer! 

2a) Victor tittar nu på längden av talens vektorer eftersom de ser olika långa ut. Vilka 

längder fick han? 

2b) Nu påstår han att alla komplexa tal måste ha lika långt till origo som sitt konjugerande 

tal. Förklara matematiskt varför det måste vara så! 

2c) Vilket samband finns det mellan multiplikation av ett konjugerande talpar och 

absolutbeloppet? 

2d) Finns det någon begränsning hos absolutbeloppet? Kan det anta vilka värden som 

helst?  

3a) Bestäm tre olika tal (inte något av talen i koordinatsystemet ovan) som ligger i en och 

samma, valfri, kvadrant och har samma absolutbelopp.  

3b) Rita i samma komplexa koordinatsystem de punkter som det syftas på i de tre 

uttrycken: | |     | |    | |   .  

3c) Markera grafiskt punkterna           samt vektorerna till             i ett 

nytt koordinatsystem. 

3d) Vi har då att |   |  √ . Markera i samma bild innebörden av uttrycket |   |  

√ .  

4) Tolka uttrycken |   |     |    |    |   |   , d.v.s. rita grafiskt vad de 

betyder och beskriv med ord vilken mängd av tal de innefattar. 

(Egenkonstruerad) 

Uppgift ett visar på variation i begreppsmöjligheter, procedurella algoritmer samt 

resonemangsförmåga för att utvärdera hypotesen. Uppgift två börjar med en procedurell 

aktivitet men övergår i resonemang kring att utvärdera påståenden och undersökning av 

absolutbeloppets begränsning. Uppgift tre är halvöppen då flera olika svar kan vara 

korrekta men det övergår i procedurella aktiviteter. Det är möjligen variation i begreppet 

absolutbelopp som belyses då flera olika uttryck jämförs med varandra. Uppgift fyra är 

procedurell och visar på en variation inom begreppet absolutbelopp. Uppgifterna är 

gjorda för att öka i svårighetsgrad. Representationerna är symboliska men ska ibland 

redovisas ikoniskt av eleven. Lösningarna sker skriftligt. 

 

Tänk på ett tal - med konjugat och absolutbelopp (B3/Plö1,3-3) 

1) Pelle ska gissa vilket tal Lisa tänker på och har fått ledtråden  ( ̅)       . Vilket 

är det komplexa talet z?  

2) Nu är det Pelles tur att tänka på ett tal och säger: Mitt tal har samma absolutbelopp som 

ditt, det är 143,14
o
 mellan vektorn till mitt tal och ditt  ( ̅). Vilket tal tänker Pelle på? 

Kan du uttrycka det i form av z? 

(Egenkonstruerad) 

Uppgift ett är problemlösning med en omvänd frågeställning medan uppgift två är mer 

komplex då även trigonometri behövs för att lösa uppgiften. Representationsformen är 

symbolisk och uppgiften är halvöppen då det endast finns ett svar men möjlighet till 

variation med olika lösningar. Uppgiften passar för skriftlig kommunikationsövning. 

 

Hitta ett komplext tal med två villkor (B3,Plö1-3) 

Ta fram ett komplext tal som uppfyller båda villkoren  
  

 
      

  

 
 och   |   |   ! 

(Egenkonstruerad) 

En uppgift av ovanlig sort som kräver kännedom om symbolerna för argument och 

absolutbelopp. Variationsmöjligheter finns i lösningssättet och med flera möjliga svar. 

Kommunikationen sker i huvudsak skriftligen. 
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Påståenden om absolutbelopp (Res1,2/K2-3) 

1) Martin påstår att likheten z z z z1 2 1 2    gäller för alla komplexa tal z1 och z2. Ge 

argument varför det måste vara falskt.  

2) Viktor påstår att det finns minst två komplexa tal z1 och z2, båda skilda från noll, för 

vilka likheten z z z z1 2 1 2    gäller. Ge argument varför det måste vara sant.  

3) Gustav inser dessutom att det går att finna många sådana par av komplexa tal z1 och z2. 

Undersök och beskriv hur z1 och z2 ska ligga i förhållande till varandra i det komplexa 

talplanet för att likheten z z z z1 2 1 2    ska gälla. Motivera dina slutsatser.  

(NP Ma E vt02, uppg. 15) 

De två första uppgifterna handlar om att matematiskt argumentera för påståendena och 

den sista uppgiften om att planera och genomföra en egen undersökning för att sen utöka 

resonemanget generellt. En klar resonemangsuppgift som passar en skriftlig 

kommunikation för att kunna argumentera. Det finns en öppenhet i sättet att lösa 

uppgifterna med symboler och/eller ikoner. 

 

Påståenden om konjugerande tal (Res2-3) 

Sätt z och w som komplexa tal där        och       . Konstanterna a, b, c, och d 

är reella tal.  

1) Visa att för z och w gäller den generella räkneregeln    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ̅   ̅.  

2) Visa nu att för z och w gäller även att   ̅̅ ̅̅   ̅   ̅. 

(Björup et al. 2002) 

Båda uppgifterna handlar om att styrka/bevisa att påståendena är korrekta och uppgiften 

passar för skriftlig kommunikation. Den är sluten då det är tänkt att eleven ska följa en 

bestämd argumenteringsmetod. 

 

Mandelbrotmängden (Rel2-2) 

Det är först på 1980-talet som Juliamängderna blivit synliga för matematikerna. Utan 

datorgrafik är det omöjligt att rita dessa vackra, men oerhört komplicerade bilder. Benoit 

Mandelbrot, född i Warszawa 1925, utbildad i Paris och sedan matematisker hos IBM i 

USA, var den förste som med hjälp av datorgrafik studerade iteration i det komplexa 

talplanet. Under åren 1979-80 fann han grafiskt den mängd av c- värden för vilka 

Juliamängderna är sammanhängande. Denna mängd kallas för Mandelbrotmängden M. 

Lägg märke till att Mandelbrotmängden är en mängd i c-planet, medan Juliamängderna 

håller till i z-planet. 

Området utanför Mandelbrotmängden kan åskådliggöras på ett mycket tilltalande sätt om 

vi utökar Mandelbrots metod för att bestämma M med färggrafik: 

 

1. Låt datorskärmen med t ex 300*300 punkter svara mot området           
   ,               

2. Låt varje punkt svara mot ett c- värde. 

3. Iterera enligt formeln        med     för varje punkt c: 

Låt antalet utförda iterationer vara n. 

Om | |    (       ) för     (         ), så låt punkten c vara svart, 

annars färglägg den enligt någon skala som anger ”hur snabbt punkten lämnar 

origo”. 
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Denna algoritm ger en svart Mandelbrotmängd och ett färgat område utanför M. Området 

                   ,                  ger en intressant bild. Pröva med ett 

program! (Björk & Brolin 2001) 

Uppgiften övar, med digital teknik, ett yrkesmässigt sammanhang för en matematiker och 

kräver inte att eleven ska ta ställning i en specifik fråga. Formuleringen och utformningen 

av uppgiften behöver naturligtvis anpassas till elevens tidigare kunskap inom 

programmering. Symbolhantering övas men variationen är sluten eftersom uppgiften är 

styrd i vad som ska utföras. Här sker kommunikation i handling. 

 

Tabell 5.2: Uppgiftsmatris Tema 2 
I matrisen används förkortningarna: KM = Kommunicera muntligt, KS = Kommunicera skriftligt 

och KH = Kommunicera i handling. 

Tema 2: 

Komplexa tal på 

polär form. 

Begreppsförmåga Procedurförmåga Problemlösnings-förmåga 

4. Metoder för 

beräkningar med 

komplexa tal på 

olika former 

inklusive polär 

form 

Jämför 

koordinatsystem. 

KS+KM 

 

Multiplikation/divisio

n och introduktion till 

binomiska ekvationer. 

KS+KM 

 

 

Triangelpussel – 

Räkneregler komplexa 

tal 2. KM+KH 

 

Multiplikation/division 

och introduktion till 

binomiska ekvationer. 

KS+KM 

 

Lös komplexa 

potensekvationer. 

KS+KM 

Multiplikation/division 

och introduktion till 

binomiska ekvationer. 

KS+KM 

 

Addition, 

subtraktion, 

multiplikation, 

division, polär 

form 

5. Användning 

och bevis av de 

Moivres formel 

Reella eller komplexa 

rötter? KS 

Lös komplexa 

potensekvationer. 

KS+KM 

Reella eller komplexa 

rötter? KS 

De Moivres 

formel, 

binomiska/potens

- ekvationer 

 Modellerings-förmåga/ Relevansförmåga Resonemangsförmåga 

4. Metoder för 

beräkningar med 

komplexa tal på 

olika former 

inklusive polär 

form 

M: Triathlon. KS+KM 

 

M: Elektricitet. KS 

Gåta med multiplikation. 

KS 

 

Multiplikation/division 

och introduktion till 

binomiska ekvationer. 

KS+KM Addition, 

subtraktion, 

multiplikation, 

division, polär 

form 

5. Användning 

och bevis av de 

Moivres formel 

 Gåta med multiplikation. 

KS 

 

Härledning av de Moivres 

formel. KS+KM 
De Moivres 

formel, 

binomiska/potens

- ekvationer 
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Jämför koordinatsystem (B1/K1-4) 

Varför finns det flera olika koordinatsystem? Förklara när de olika koordinatsystem är bra 

att använda, och mindre bra, när det gäller rektangulär form (    ), polär form 

( (          )) samt potensform (    ). 

(Egenkonstruerad) 

Kan eleven svara på denna fråga visar det att eleven har kunskap om koordinatbegreppen 

och relationen dem emellan. Det finns alltså begreppsmöjligheter där de tre 

koordinatsystemen jämförs. Uppgiften visar kommunikationsförmåga och det kan vara 

både i skriftlig eller muntlig form.  

 

Triangelpussel - Räkneregler komplexa tal 2 (Proc2-4) 

Se bilaga 4 för uppgiftens utformning. 

(Egenkonstruerad) 

Syftet är dels att öva algoritmen för division och multiplikation av komplexa tal skrivna på 

polär och potensform och dels att öva transformationen mellan de tre olika formerna, 

rektangulär-, polär- och potensform. Eleven ska pussla ihop bitarna och har att välja på 

olika symboliska representationer av samma punkt som ibland består av en kvot eller en 

produkt. Antalet pusselbitar gör att eleven behöver räkna själv för att hitta rätt pusselbit 

och eleven behöver beräkna alla tre representationerna av punkten för att kunna leta fram 

rätt motsvarighet eftersom eleven inte vet i vilken form svaret är presenterat. Likheten i 

vissa av svaren och det stora utbudet visar en variationsrik uppgift där diskussion om de 

olika representationerna faller naturligt och den passar med fördel som gruppuppgift. 

 

Multiplikation/division och introduktion till binomiska ekvationer 

(B3,5/Proc2/Plö1/Res3,5-4) 

1a) I de fyra första komplexa koordinatsystemen nedan, se bilaga 6, gäller multiplikation 

mellan de komplexa talen z och w. Kan du skriva ner samt beräkna multiplikationen med 

polära koordinater och rita in produkten i motsvarande bild?  

1b) Stämmer reglerna vid multiplikation för argumentet respektive absolutbeloppet? 

2a) I det femte koordinatsystemet ligger både z och w i samma punkt, d.v.s. w = z. 

Beräkna multiplikation även här och rita in produkten, men i rektangulär form (    ).  

2b) Det finns en punkt till som genererar samma produkt (    ) om du tar   . Kan du 

lista ut vilken punkt det är genom att titta på din uträkning? 

2c) Har du lyckats med a och b- uppgiften har du nu hittat alla komplexa rötter till din 

binomiska ekvation på formen         (eller      som det ibland formuleras). Välj 

en ny punkt z, beräkna produkten (    ) vid kvadrering och leta efter ytterligare en 

punkt som ger samma produkt vid multiplikation. 

2d) Som du ser har din ekvation         två lösningar (z-punkterna) och båda har 

samma absolutbelopp. På samma sätt har alla binomiska ekvationer samma antal lösningar 

som gradtal. Det generella fallet av graden n,        , har alltså n antal lösningar och 

alla med samma absolutbelopp. De har också egenskapen att ligga symetriskt fördelade 

som en n-hörning på en cirkel med mittpunkt i origo. Ett exempel är lösningarna för 

ekvationen       som syns i koordinatsystemet nedan. Din uppgift blir nu att skapa en 

egen binomisk ekvation av minst graden tre. Till din hjälp har du tabellen för olika gradtal 

längst bak i boken. 

2e) Byt nu ekvation med din kompis och avslöja en av lösningarna. Han/hennes uppgift 

blir nu att ta fram resten av lösningspunkterna. 
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3) I de sista fyra komplexa koordinatsystemen divideras de komplexa talen enligt uttrycket 
 

 
. Skriv även här ner divisionen med dess uträkning och rita in kvotvektorn i motsvarande 

bild. 

3b) Stämmer reglerna vid division för argumentet respektive absolutbeloppet? 

Se bilaga 6 för de olika koordinatsystemen. 

(Egenkonstruerad) 

I denna uppgift ska eleven förstärka begreppsuppfattningen av symbolerna i algoritmen 

för multiplikation och division när det gäller polära koordinater med hjälp av ikoner. Två 

av koordinatsystemen handlar om att gå över gradgränsen för ett varv, två andra om att 

olika multiplicerande uttryck kan ge nästan samma resultat och två kvoter handlar om att 

byta plats på täljare och nämnare. Det faller naturligt att använda multiplikation som en 

alternativ ingång till förståelsen av binomiska ekvationer. Det finns variation med 

begreppsmöjligheter i bl.a. 1b) och 2d) och i valet av metod på rektangulär form eller 

polär form oavsett de polära beräkningar eleven uppmanas att göra. En skriftlig 

redovisning efterfrågas men uppgifterna passar för diskussioner. 

 

Triathlon (M2,4-1,2,3,4) 

En triathlontävling i motionsklass med, 100 startande, består av tre raka delsträckor innan 

de tävlande når mål: A) simma 400 m i riktning mot väster, B) cykla 20 km åt söder och 

C) springa 5 km i en riktning som avviker 60º mot norr från öster. 

1) Beräkna hur mycket längre deltagarna har förflyttat sig via tävlingen i förhållande till 

fågelvägen från start till mål.  

2) Uppskatta en rimlig storlek på det cirkulära festivalområdet runt målgången och ange 

uttrycket för områdets radie med komplexa tal då origo placeras i startpunkten.  

(Utvecklat från Bremler och Holmqvist 1997) 

Uppgiften prövar delar av modelleringsprocessen där eleven behöver skapa en 

matematisk modell utifrån verkligheten och tolkar matematiska resultat till verkliga 

resultat. Däremot saknas möjligheten till att utvärdera modellens giltighet för att pröva 

hela modelleringsprocessen. Uppgift ett berör polära koordinater medan uppgift två berör 

absolutbeloppet, de är halvöppna då eleven själv får välja lösningsmetod i ettan och 

områdets storlek i tvåan. 
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Elektricitet (M3-4) 

Den matematiska behandlingen av likström inom ellära kan ses som ett specialfall av 

växelströmsområdet om man använder sig av komplexa tal för växelström. För en 

elektrisk seriekrets med resistor, spole och kondensator kan impedansen med komplex 

metod skrivas enligt formeln z R j L
C

  












1
. Bestäm vinkelhastigheten 0 , mätt 

i rad/s, så att z blir ett reellt tal då följande värden är givna: 

R L C  100 80 2 0, ,mH och  F . Den imaginära enheten betecknas med j och 

impedans är motståndet vid växelström.   är fasförskjutningen mellan ström och 

spänning.  

(Bremler och Holmqvist 1997) 

Uppgiften sätter komplexa tal i en verklighetsnära situation. Däremot är elevens 

förkunskaper inom området ellära avgörande hur uppgiften kan utvecklas inom 

modelleringsprocessen och pröva variation. Här behöver eleven exempelvis inte skapa sin 

modell av verkligheten eller tolka resultatet tillbaka till verkligheten. Det enda eleven gör 

är att använda en redan färdig matematisk modell för att få ett matematiskt resultat. Här 

erbjuds det ingen variation. Representationen är symbolisk och lösningen ska redovisas 

skriftligt. 

 

Lös komplexa potensekvationer (Proc2-4,5) 

A) Bestäm de två komplexa rötterna till 5i.  

B) Lös potensekvationen        .  
C) Bestäm de fyra komplexa fjärderötterna ur -8.    

1) Skriv om ekvationen till polär form eller potensform.  

2) Bestäm r och allmänt uttryck för vinkeln v.  

3) Bestäm de komplexa rötterna. 

4) Skriv om rötterna till rektangulär form och rita in rötterna i det komplexa talplanet. 

(Egenkonstruerad) 

Eleverna ska arbeta i grupper om tre och får varsin komplex potensekvation (A-C) att 

lösa. Alla elever följer punkt ett och skickar sen vidare uppgiften till grannen som löser 

punkt två på samma blad under den första lösningen och skickar vidare. Den som löser 

punkt tre skickar tillbaka uppgiften till den som löste punkt ett som nu får slutföra 

lösningen till ”sin” uppgift. På så sätt får alla elever vara med att lösa tre olika varianter 

av potensekvationer där allas individuella insats blir betydelsefull för uppgiftens lösning. 

Variationen ligger i olika sorters potensekvationer med komplexa tal och inte i elevernas 

egna förslag till lösningar eftersom det är meningen att de ska lära sig en viss skriftlig 

algoritm. Det går att lägga till ett moment där gruppen ska redovisa en av de tre 

lösningarna tillsammans vid tavlan för sina klasskompisar, i så fall övas också muntlig 

kommunikation.  

 

Gåta med multiplikation (Res1-4,5) 

Det komplexa talet z står på polär form. Vilka likheter och skillnader finns det mellan 

rötterna till de båda ekvationerna        och        ? Använd det komplexa 

koordinatsystemet när du resonerar. 

(Egenkonstruerad) 

Uppgiften är av resonemangstyp där eleven ska dra slutsatser om rötterna och jämföra 

dem med varandra för att uppmärksamma den grafiska betydelsen av rötter. Det finns en 

variation av representationen för begreppet rötter där sybolisk och grafisk representation 

kopplas samman. Skriftlig lösning förväntas. 
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Reella eller komplexa rötter? (B3,Plö1-5) 

1) Hur många reella och hur många icke-reella rötter har ekvationen 

a)      , b)      , c)      , d)          ? (Ekvationerna ska inte lösas.)  

(Björk & Brolin 2001) 

2) Skriv en potensekvation av typen      som har 10 rötter, varav en är     . 
(Björk & Brolin, 2001) 

Uppgifterna övar problemlösning då de klassas som ovanliga uppgifter. För att lösa dem 

behövs även begreppsförståelse. Uppgift ett har konstant uppgiftskontext och variation av 

talen medan uppgift två är en omvänd fråga med variation av lösningsmöjligheterna. 

Representationen är symbolisk men kan kräva ikoner i lösningen. Redovisningen är 

skriftlig. 

 

Härledning av de Moivres formel (Res2/K2-5) 

Förklara muntligt, med hjälp av multiplikationsreglerna och divisionsreglerna av 

komplexa tal, varför (   ( )      ( ))     (  )      (  )              , även 

kallad de Moivres formel. Skriv sen ner härledningen. 

(Egenkonstruerad) 

Resonemangsförmåga krävs för att argumentera för de Moivres formel och det förutsätts 

att multiplikations- och divisionsreglerna av komplexa tal har presenterats. Uppgiften 

strävar efter att eleven resonerar sig fram till ett bestämt matematiskt argument för de 

Moivres formel. Det går utmärkt att låta eleverna arbeta två och två för att föra en 

muntlig diskussion innan de uppmanas att skriva ner sin motivering. 

 

5.2.3 Uppgifter Tema 3 

 

Tabell 5.3: Uppgiftsmatris Tema 3 
I matrisen används förkortningarna: KM = Kommunicera muntligt, KS = Kommunicera skriftligt 

och KH = Kommunicera i handling. 

Tema 3: 

Komplexa och 

reella ekvationer. 

Begreppsförmåga Procedurförmåga Problemlösnings-förmåga 

6. Algebraiska 

och grafiska 

metoder för att 

lösa enkla 

polynomekvatio

ner med 

komplexa rötter, 

även med hjälp av 

faktorsatsen. 

Hitta dina rötter. 

KS+KM 

 

Skapa andra-grads 

ekvationer med 

specifika rötter. KS  

 

Bestäm 

koefficienterna a och 

b. KS+KM 

 

Var hamnar rötterna? 

KS+KM 

 

 

Hitta dina rötter. 

KS+KM  

 

Miniräknaren som 

hjälpmedel. KS+KH 

Skapa andra-grads 

ekvationer med specifika 

rötter. KS  

 

Bestäm koefficienterna a 

och b. KS+KM 

 

Var hamnar rötterna? 

KS+KM 

Algebraisk 

metod, grafisk 

metod, enkla 

polynomekvation

er, komplexa 

rötter, reella 

rötter, 

faktorsatsen 
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7. Algebraiska 

och grafiska 

metoder för att 

lösa reella 

polynomekvatio

ner av högre 

grad, även med 

hjälp av 

faktorsatsen. 

Högre polynom i 

faktorform. KS+KM 

 

Olika former av 

faktoriserings-uttryck. 

KS 

 

Polynomdivisions-

loop. KM 

 

Polynom av högre 

grad och dess rötter. 

KS+KM 

 

Jämnt delbar. KS 

 

Bestäm a och b. KS 

Högre polynom i 

faktorform. KS+KM 

 

Olika former av 

faktoriseringsuttryck. 

KS 

 

Fullständig 

faktorisering. KS 

Jämnt delbar. KS 

 

Bestäm a och b. KS 

Algebraisk 

metod, grafisk 

metod, reella 

polynomekvation

er av högre grad, 

komplexa rötter, 

reella rötter, 

faktorsatsen 

 Modelleringsförmåga/ Relevansförmåga Resonemangsförmåga 

6. Algebraiska 

och grafiska 

metoder för att 

lösa enkla 

polynomekvatio

ner med 

komplexa rötter, 

även med hjälp av 

faktorsatsen. 

 Hitta dina rötter. KS+KM  

 

Bevisa faktorsatsen. 

KH+KM/KS 

 

Miniräknaren som 

hjälpmedel. KS+KH 

Algebraisk 

metod, grafisk 

metod, enkla 

polynomekvation

er, komplexa 

rötter, reella 

rötter, 

faktorsatsen 

7. Algebraiska 

och grafiska 

metoder för att 

lösa reella 

polynomekvatio

ner av högre 

grad, även med 

hjälp av 

faktorsatsen. 

 Olika former av 

faktoriseringsuttryck. KS 

 

Jämföra divisioner. KS 
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Algebraisk 

metod, grafisk 

metod, reella 

polynomekvation

er av högre grad, 

komplexa rötter, 

reella rötter,  

faktorsatsen 

 

 

Hitta dina rötter (B4,5/Proc1,2/Res1,5,6-6) 

1) Para ihop rätt ekvation med rätt lösning! 

  

Ekvationer Faktorform Lösningar 

       ̅      √ (   
 

 
     

 

 
)    

 √ (   
  

 
     

  

 
) 

                       
    ̅             √    

                     
        

 ⁄    ⁄  

                 
                       
                
                  
                   
 

2) När passar det med en lösning på polär form och vilken formel är det som förenklar 

arbetet i så fall? 

3) Vad är skillnaden på rötterna om polynomet har reella koefficienter eller komplexa 

koefficienter och vad beror denna skillnad på? 

4) Skriv om varje polynom (av andra graden) i tabellen på faktorform. 

5) a) Välj ett komplext tal z som nollställe till ett andragradspolynom med reella 

koefficienter. Använd nollstället för att ta fram polynomet. 

b) Hur ser grafen ut till ditt polynom?  

6) a) Nedan visas tre grafer till andragradsekvationer. Vilka slutsatser kan du dra om 

polynomernas nollställen utifrån respektive graf utan att utföra några beräkningar?  

b) Bestäm nu polynomet för vart och ett av de tre graferna. 

 

A)  B)  
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C)  
 

(Egenkonstruerad) 

Första uppgiften är rent procedurell och svaren är angivna för att ge snabb återkoppling 

till eleven om han/hon lyckats lösa ekvationen korrekt. Ekvationerna står i ordning med 

lite mer komplexa uppgifter längre ner. Detta för att ändå ge eleven en struktur av hur en 

polynomekvation kan växa i omfång. Fler ekvationer kan lätt fyllas på. I uppgift två, tre 

och sex ska eleven dra välgrundade slutsatser. Uppgift fyra kopplar ihop nollställen med 

faktorsatsen. Uppgift fem och sex är av procedurell karaktär med kända metoder. Det 

finns en öppenhet i resultatet av uppgift fem där det kan ges olika korrekta svar. 

Uppgifterna passar att lösas i en liten grupp för diskussion men ekvationerna ska även 

lösas skriftligt med sin symboliska representation. 

 

Miniräknaren som hjälpmedel (Proc3/Res6-6) 

Vilka fördelar respektive nackdelar finns det att lösa andragradsekvationen         
  för hand eller via miniräknaren genom en lösningsformel?  

(Egenkonstruerad) 

Uppgiften är till för att visa på miniräknarens styrka och svagheter som hjälpmedel. 

Variation finns i jämförandet av lösningsmöjligheten. Representationen är symbolisk men 

en del av lösningen sker i handling. 

 

Bestäm koefficienterna a och b (B3,4/Plö1-6) 

Det finns minst två lösningsmetoder att bestämma de reella talen a och b så att        
blir en lösning till ekvationen          .  

a) Skriv ner polynomet med sina rätta koefficienter! (Björup et al. 2002) 

b) Vilka två lösningsmetoder är det? (Egenkonstruerad) 

Uppgift ett är ovanlig men halvöppen där en rot redan anges och polynomet ska 

bestämmas. Det finns däremot minst två olika lösningsmetoder, insättning med 

ekvationssystem eller faktorsatsen, att diskutera. En skriftlig lösning efterfrågas. 

 

Skapa andragradsekvationer med specifika rötter (B3,4/Plö1-6) 

Ange en andragradsekvation som:  

a) saknar reella rötter (NP Ma E vt -98, uppg.6) 

b) har två reella rötter (NP Ma E vt -98, uppg.6) 

c) har en reell dubbelrot (Egenkonstruerad) 

d) har en komplex dubbelrot (Egenkonstruerad) 

och byt ekvationerna med din klasskamrat som får lösa dem på valfritt sätt.   

Uppgiften är omvänd mot traditionella frågeställningarna men också halvt öppen 

eftersom det finns flera korrekta svar. Är uppgiften ovanlig för eleven övar den också 

problemlösningsförmågan. Uppgiften ska kunna redovisas skriftligt. 

 

Var hamnar rötterna? (B3/Plö1-6) 

Ekvationen           har rötterna      och      då    . Undersök var i det 

komplexa talplanet ekvationens rötter hamnar för alla möjliga reella värden på a.  

(NP Ma E vt -99, uppg. 15)  
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Uppgiften klassas som problemlösning då den är ovanlig. Symbolisk representation är 

använd och kommunikationen ska vara skriftlig men får gärna utföras som en 

gruppuppgift med diskussion. Det finns variation i lösningsmöjligheter. 

 

Polynomdivisionsloop (B1/K1-7) 

Se bilaga 6 för uppgiftens utformning. 

(Egenkonstruerad) 

Uppgiften består av frågekort med en fråga på ena halvan och ett svar till en annan fråga 

på andra halvan. Det går att spela på olika sätt med olika antal elever engagerade. Målet 

är att lägga loopen så att den går ihop där frågan på ett kort ligger bredvid tillhörande 

svar från ett annat kort. Representationen är skriftlig och symbolisk men uppgiften löses 

muntligt i en elevdiskussion. 

 

Högre polynom i faktorform (B4,5/Proc1,2-7) 

1) Tillverka ett eget tredjegradspolynom där en rot ska vara 0 och skriv i faktorform. 

2) Tillverka ett fjärdegradspolynom där en dubbelrot är 0, en annan dubbelrot (som du 

väljer själv) är ett komplext tal. Skriv polynomet i faktorform. 

3) Tillverka nu två polynom, ett tredjegradspolynom och ett andragradspolynom, båda i 

allmän form. Det enda kriteriet är att minst en av rötterna ska vara gemensam till båda 

polynomen. Ställ upp en kvot i allmän form av polynomen, med högsta gradtalet i täljaren, 

och byt med klasskamraten som får i uppgift att förenkla divisionen så långt det går. 

4) a) Vilka grafer nedan passar ihop med motsvarande rötter? 

b) Uttryck vart och ett av de två polynomen med två faktorer. 

 

a) 1, 1, 3i och -3i b) 1, 2, 3 och 4 

c) 1, 2,    √   och    √    d) i, -i,      och      

A B 

C D 

 

5) Grafen till polynomet            ser du nedan. Skriv polynomet i faktorform. 
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(Egenkonstruerad) 

Alla deluppgifter innehåller ett procedurellt arbete av rutinkaraktär. I och med att eleven 

själv får välja tal i uppgift ett, två och tre finns det variation med flera möjliga korrekta 

svar. Uppgift fyra handlar om att koppla ihop representationer i form av grafiska ikoner 

och symbolerna för rötterna och för att göra det behövs ekvationslösning vid bestämning 

av nollställena. Där finns det variation i valet av kombinationer. Uppgift fem är av 

rutinuppgift och erbjuder ingen variation. Bytet av kvot i uppgift tre öppnar för en 

naturlig diskussion mellan elever och i klassen annars ska lösningarna redovisas 

skriftligt. 

 

Polynom av högre grad och dess rötter (B1,2/K1-7) 

1) Polynomet p är av tredje graden, har reella koefficienter och lösningarna 2 och 1-i. 

Dessutom är p(0) = 6. Bestäm p(z). 

(Björup et al. 2002) 

2) Förklara varför    ,     och      inte alla kan vara rötter till ekvationen 

                 men att    ,      och       är det till        
       . (Utvecklat från Björk & Brolin 2001) 

Uppgift ett innehåller information som ska användas till att bestämma polynomet p(z) och 

klarar eleven det visar eleven prov på begreppskunskap om polynomekvationer med reella 

koefficienter. Symbolisk representation ska tolkas och användas i den skriftliga 

redovisningen. Uppgift två är en förklarauppgift som övar begreppsförmågan av polynom 

med reella koefficienter. Representationen är symbolisk och lösningen kan redovisas 

muntligt eller skriftligt. Uppgift ett har viss lösningsvariation och uppgift två jämför 

polynomens rötter. 

 

Fullständig faktorisering (Proc2-7) 

1) Faktorisera fullständigt polynomet  ( )              genom att leta efter tal a 

så att p(a) = 0. (Björk & Brolin 2001) 

2) Faktorisera fullständigt polynomet  ( )           . (Björk & Brolin 2001) 

Eftersom eleven både ska använda sig av faktorsatsen samt algebrans fundamentalsats 

med tillhörande procedurer med bl.a. polynomdivision ses uppgifterna som rutinuppgifter. 

Svårighetsgraden stegras något i uppgift två både räknetekniskt och som i 

uppgiftsformuleringen. Även om högre polynomekvationer med komplexa koefficienter 

inte ingår i målbeskrivningen övar uppgift två elevens säkerhet i algoritmhantering för 

polynomdivision. Det finns viss möjlighet till variation i lösningssättet beroende på vilket 

nollställe som först identifieras och om det sker genom att pröva sig fram eller grafiskt. 

Representationen är symbolisk och lösning sker skriftligt. 
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Olika former av faktoriseringsuttryck (B5/Proc2/Res5-7) 

När ett polynom har faktoriserats kan det skrivas på ett par olika former. Komplettera de 

tomma rutorna så att varje rad representerar samma faktorisering. Du ska också utföra 

själva divisionen i första kolumnen. 

 

Lösning av 

divisionen m.h.a. 

”liggande stolen”. 

Divisionen är lika 

med summan av ett 

polynom och ett 

bråk med resten i 

täljaren. 

Polynomet är lika 

med summan av en 

två-faktorterm och 

en restterm.  

Täljaren = 

Nämnare = 

Kvot = 

Rest = 

Gradtalskontroll: 

grad T = grad N + 

grad K 

   T =      

N =     

K =        

R = 0 

Gradtalskontroll:  

3 = 1+2 

             

    
 (    )

 (
      

    
) 

  

            
 (    )(  

   )  (     ) 

 

            
 (   )(      
  ) 

 

(Egenkonstruerad) 

I denna uppgift kombineras övning i polynomdivisionsalgoritmen och begreppsförståelse 

och resonemang kring förhållandet mellan täljare, nämnare, kvot och rest i symboliska 

uttryck. Även en påminnelse av förhållandet mellan gradtalen kommer med. Listan kan 

kompletteras med fler exempel. Det finns ingen variation i lösningssätt/uttryckssätt utan 

meningen är att eleven varierar olika sätt att utföra divisionsalgoritmen samt uttryckssätt. 

 

Jämnt delbar (B3/Plö1-7) 

1) Bestäm konstanten a så att polynomet  ( )              kan delas upp i 

faktorer av första graden. (Utvecklat från Björup et al. 2002) 

Uppgiften är ovanlig och ses som problemlösning med begreppskunskap. I 

orginalformuleringen bestod den av två delfrågor där först konstanten a skulle bestämmas 

för att kunna dividera jämt med      men då var uppgiften sluten och erbjöd ingen 

variation. Nu finns det variation i svaren där konstanten a kan anta flera värden varav 

fallet med jämt delbar är ett specialfall. Lösningen ska redovisas skriftligt och 

representationen är symbolisk. 

 

Bestäm a och b (B3/Plö1-7)   

Bestäm de reella talen a och b så att        blir en lösning till ekvationen       
     (Björup et al. 2002) 
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Uppgiften är ovanlig då konstanterna är okända och behöver problemlösningsförmåga 

samt begreppsförmåga för att lösas. Det finns viss variation i lösningssättet att diskutera. 

Lösningen ska redovisas skriftligt och representationen är symbolisk. 

 

Jämföra divisioner (Res6/K1-7) 

Madeleine och Emma har båda löst en polynomdivision men kommit fram till olika svar. 

1) Hur kan uppgiften ha varit formulerad? 

2) Har någon av dem löst divisionen korrekt och angett rätt svar? Förklara också 

skillnaden mellan deras lösningar och vad som inte stämmer om lösningen gav fel svar. 

 
(Egenkonstruerad) 

Uppgift ett undersöker om eleven har kännedom om var täljare, nämnare och kvot 

placeras i ”liggande stolen”. Uppgift två prövar resonemangsförmågan att förklara om 

polynomdivisionerna är korrekta eller inte och vad som i så fall inte stämmer. Genom att 

presentera ett korrekt exempel och ett som innehåller ett fel som eleverna ofta gör 

(glömmer termerna i täljaren) innehåller uppgiften en variation i lösningssättet.  

Representationen är symbolisk och svaren ska redovisas skriftligt. 

 

Bevisa faktorsatsen (Res2,6-7) 

Ett sätt att uttrycka faktorsatsen är denna: Om    är ett nollställe till polynomet  ( ) kan 

p(z) skrivas på formen  ( )  (    )   ( ) där  ( ) är ett polynom. 

1) Nedan finns ett bevis för detta påstående men raderna står inte i ordning. Ditt arbete blir 

att sortera raderna så att beviset blir logiskt hållbart.  

 

1: där  ( ) är ett polynom och C är en konstant. Denna likhet gäller för alla z-värden. 

2: Alltså är  ( )  (    )   ( ).  
3: Sätter vi in      får vi, eftersom  (  )   , 

4: får vi  ( )  (    )   ( )    

5: dvs.    . 

6: Dividerar vi p(z) med      

7:   (     )   ( )   , 

(Endast beviset taget från Björup et al. 2002, uppgiftsmetoden är egenkonstruerad) 

2) Vad går beviset ut på? Fomulera slutsatsen i ord.(Egenkonstruerad) 

Uppgiften är ett sätt att bekanta sig med syntaxen i ett bevis och samtidigt ett sätt att öva i 

logiskt tänkande även om förmågan att skriva matematiskt strikta bevis ännu inte finns. 
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Även om beviset redan är nedtecknat åt eleven är uppgiften en resonemangsuppgift där 

eleven ska bevisa faktorstasen eftersom uppgiften är anpassad till en gymnasieelevs nivå. 

Representationen är symbolisk, uppgift ett ska ske i handling och passar till diskussion 

medan uppgift två kan kommuniceras skriftligt eller muntligt.  

 
5.2 Resultat andra frågeställningen 

 

Vilka möjligheter och hinder finns med att ta fram uppgifter som kombinerar träning av 

matematiska förmågor med variation i undervisningen? 

 

Nedan följer en presentation av förmågornas möjligheter och hinder att variera i 

undervisningen. 

 

5.2.1 Begreppsförmåga och variation 

Det finns goda möjligheter att kombinera begreppsförmåga och variation. En 

sammanfattning av exempel ges i listan nedan. 

 

1. Förklarauppgift 

a. Variation genom att jämföra begrepp med varandra 

b. Variation genom att välja bland snarlika svar till påståenden 

c. Variation genom att resonera kring uppgiftsvarianter 

2. Dra slutsatsuppgift 

a. Variation genom att välja rätt ikon för begreppet 

b. Variation av lösningssätt 

3. Ovanlig uppgift 

a. Variation av korrekta svar 

b. Variation av lösningssätt 

c. Variation av olika begrepp 

d. Variation av formler i samma uppgiftskontext 

e. Variation av tal i samma uppgiftskontext 

f. Variation genom att välja rätt ikon för begreppet 

4. Öppen uppgift 

a. Variation av korrekta svar 

b. Variation av lösningssätt 

c. Variation av uppgiftstolkning 

5. Koppla sammanuppgift 

a. Variation genom att kombinera rätt representation till varandra 

 

De hinder som finns att kombinera begreppsförmåga och variation är när uppgiften är 

sluten. Det går inte att tolka den på olika sätt, inte att lösa den på olika sätt eller att få olika 

svar där alla ändå är korrekta, det vill säga en uppgift med en bestämd fråga, 

lösningsmetod och svar. Ett exempel är uppgiften Högre polynom i faktorform där ett 

tredjegradspolynom ska faktorieras fullständigt med hjälp av en graf. Där är syftet att öva 

på en specifik typ av metod som i sig är sluten. Då kan en viss variation skapas genom att 

lägga till en eller flera polynom och eleven får studera skillnaderna i lösning mellan de 

olika fallen, som vid uppgiftstyp 3d ovan. 

Uppgiftstyp ett handlar just om att förklara/tolka begrepp eller samband och 

förekommer ganska sällsynt i detta arbete men gör det på tre olika sätt. Först gäller det att 

jämföra olika koordinatsystem och där består variationen av att jämföra olika begrepp 

(Jämför koordinatsystem). Sen är det polynomdivisionsloop där frågorna formuleras så att 

det finns snarlika svar och eleven, förhoppningsvis, behöver tänka till innan valet av svar 
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väljs. I den tredje uppgiften ska eleven förklara varför inte alla tre givna tal kan vara rötter 

till ett givet polynom med reella koefficienter (Polynom av högre grad och dess rötter) 

och för att få in en variation av begrepp i uppgiften ges ett till exempel där de föreslagna 

rötterna verkligen är rötter till ett annat polynom. På så sätt har en annars variationslös 

uppgift omvandlats till en uppgift med uppgiftsvarianter.  

När det handlar om att uppgiftstyp två, dra slutsatser ifrån given information, är också 

den ovanlig i detta arbete. I första uppgiften ska eleven välja bort de bilder som inte 

påvisar definitionen för att välja den som gör det (Addition och subtraktion med vektorer 

2). Det finns alltså en viss variation i begreppsmöjligheterna. I andra uppgiften ska ett 

bestämt polynom bestämmas från given data (Polynom av högre grad och dess rötter) 

vilket gör uppgiften halvöppen eftersom det finns viss variation av lösningssättet. 

 Av de uppgifter som tagits fram är majoriteten av uppgiftstyp tre, ovanliga uppgifter. 

Den vanligaste typuppgiften är att ställa en omvänd fråga med möjlighet till flera olika 

korrekta svar där lösningarna är av samma sort. Variationen av svar uppstår då eleverna 

själva får välja värden i uppgiften. Exempelvis kan det handla om att ta fram fyra valfria 

vektorer som bildar en bestämd resultantvektor vid addition och subtraktion. Denna 

variation möjliggör en jämförelse mellan elevers olika val av vektorkombinationer och 

genererar en variation av både begrepp och lösningsmetod (Addition och subtraktion med 

vektorer 1). En annan typ av uppgift är när lösningssätten kan variera, exempelvis när de 

reella koefficienterna ska bestämmas och det komplexa talet        är en lösning till 

den allmänna andragradsekvationen (Bestäm koefficienterna a och b). En tredje typ av 

omvänd uppgift handlar om att erbjuda olika begrepp i uppgiftskontexten som genererar 

olika lösningar. Ett exempel är att bestämma okända värden på k så att det komplexa talet 

blir reellt eller rent imagenärt (Identifiera Re/Im-delar). En fjärde typ av omvänd uppgift 

handlar om variation av formler i samma uppgiftskontext. I exempelet för talet k ovan 

erbjuds två olika formler men uppgiften är densamme i båda fallen, att bestämma talet k. 

Genom att lösa båda uppgifterna kan eleven sen se/diskutera skillnaden i svårighetsnivå i 

lösningarna. Motsatsen finns också där uppgiftskontexten är konstant och de insatta talen 

varierar såsom i uppgiften där eleven ska bestämma hur många reella och icke-reella 

lösningar formeln      ,       o.s.v. har (Reella eller komplexa rötter). En femte 

typ av uppgift är att välja rätt ikon för ett visst begrepp såsom uppgiften där eleven ska 

välja ut de punkter i koordinatsystemet som visar konjugerandet talpar (Konjugat och 

absolutbelopp). 

Uppgiftstyp fyra, öppna uppgifter, erbjuder möjligheter att variera tolkningarna, 

lösningarna och/eller de korrekta svaren.  Variation av korrekta svar uppstår då eleverna 

själva får välja utgångsvärden, precis som med addition och subtraktion av vektorer som 

beskrivits i uppgiftstyp tre ovan.  Variation av lösningar erbjuds exempelvis i uppgiften 

om att bestämma konstanterna a och b i det generella uttrycket för en andragradsekvation. 

Inom uppgiftstyp fyra borde det också gå att variera tolkningen av uppgiften men någon 

sådan uppgift finns inte med här. Kanske beror det på att uppgifterna handlar om någon 

specifik metod eller procedur som är tänkt att övas vilket innebär ett måste av 

konkretisering i formuleringen. Kanske beror det på att komplexa tal inte går att applicera 

i en verklig vardaglig situation som vi kan tolka. Oavsett orsak är det ett hinder för att 

variera uppgifterna enligt variationsteorin. 

Den sista uppgiftstypen handlar om att koppla ihop olika representationer av olika 

begrepp. Det erbjuds flera olika alternativ bland representationerna och därmed måste 

eleven välja och välja bort. För det mesta består uttrycksformerna av symboler, ord och 

ikoner, som i uppgiften Multiplikation och division av komplexa tal. Ett undantag är 

uppgiften Olika former av faktoriseringsuttryck där det endast är varianter av symboliska 

skrivsätt som ska kombineras ihop på rätt sätt.  
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5.2.2 Procedurförmåga och variation 

Procedurförmågan kan variera en del trots att den handlar om standardprocedurer och i 

första anblicken endast berör slutna uppgifter eftersom förmågan kan behålla sin 

uppgiftskontext men variera i form av formler, tal och ikoner. Funna möjligheter att få in 

variation i uppgifter av procedurkaraktär sammanfattas här: 

  

1. Ekvationer 

a. Variation av tal i samma uppgiftskontext 

b. Variation av korrekta svar 

2. Rutinuppgifter genom kända satser 

a. Variation av formler i samma uppgiftskontext 

b. Variation av tal i samma uppgiftskontext 

c. Variation av ikoner i samma uppgiftskontext 

3. Rutinuppgifter med hjälpmedel 

a. Variation genom att jämföra lösningssätt med varandra 

 

Det första sättet att variera uppgiftstypen ekvationer är att endast variera talen i 

uppgiftskontexten. Ett exempel är tabellen i uppgiften Hitta dina rötter där första- och 

andragradsekvationer löses med olika val av koefficienter. Det andra sättet att variera 

typuppgift ett är att låta eleverna välja värden för att sen kunna jämföra de korrekta svaren. 

Detta utnyttjas i uppgiften Högre polynom i faktorform där eleven ska skapa olika 

polynom som har dubbelrötter.  

Det största hindret att få in variation i uppgifter med fokus på proceduren är att syftet 

för det mesta handlar om att lära sig en ny procedur, exempelvis uppgift 5 i Högre 

polynom i faktorform. Den repetitiva träningen får då en viktig betydelse. Ett sätt att 

variera denna repetitiva träning, inom uppgiftstypen rutinuppgifter, är att variera formlera 

och inte bara talen. Genom triangelpusslet kan eleverna repetera de fyra räknesätten på ett 

varierat sätt genom att blanda in konjugat och absolutbelopp eller komplexa tal skrivna på 

olika former. Ju fler dimensioner som blandas in desto fler möjligheter finns det att variera 

uppgiftsformlerna. Alternativet är att bara variera talen i uppgiftskontexten för 

rutinuppgifter vilket görs då eleverna i grupp om tre löser var sin del av tre 

potensekvationer (Lös komplexa potensekvationer) för att repetera aktuell procedur. Det 

tredje sättet att variera rutinuppgifter är att variera ikonerna som hör till respektive 

procedur. Exempel på detta ses i uppgiften Multiplikation/division och introduktion av 

binomiska ekvationer där ikonerna var för sig visar två olika punkter som ska användas.  

Den tredje uppgiftstypen gäller matematiska hjälpmedel där miniräknaren har en viktig 

position på gymnasiet (Miniräknaren som hjälpmedel). Uppgiften varieras genom att 

jämföra metod med miniräknaren med att lösa ekvationer för hand. Frågan är öppen och 

erbjuder flera olika argument. 

 

5.2.3 Problemlösningsförmåga och variation 

Det finns en stor osäkerhet om uppgifterna tränar elevens förmåga till problemlösning och 

det är beroende på om eleven tidigare har stött på uppgiften. Det är helt omöjligt för 

läraren att känna till alla elevers erfarenhetsbank vilket gör att uppgifterna behöver komma 

från alla uppgiftstyper för att bli så heltäckande som möjligt av problemlösningsförmågan.  

De tre uppgiftstypernas konstaterade möjlighet till variation är: 

 

1. Ovanlig uppgift 

a. Variation av korrekta svar 

b. Variation av lösningssätt 

c. Variation av olika begrepp 
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d. Variation av formler i samma uppgiftskontext 

e. Variation av tal i samma uppgiftskontext 

f. Variation genom att välja rätt ikon för begreppet 

2. Ovanlig informationsuppgift 

a. Variation i att tolka informationen  

3. Komplex uppgift 

Borde gå att variera genom variation av lösningssätt men finns ej 

representerad i detta arbete. 

 

Uppgiftstyp ett, som handlar om ovanliga uppgifter, finns även med i begreppsförmåga 

vilket kan läsas om under punkt 5.2.1 ovan. Dessa två förmågor följer varandra i 

uppgifterna vilket tyder på att problemlösningsförmågan har ett medelrelaterat syfte. Om 

problemlösningsförmågan istället ses som ett mål i sig passar ovanliga 

informationsuppgifter och komplexa uppgifter bättre in.  

Uppgiftstyp två, ovanlig informationsuppgift, finns inte representerad som uppgift i 

detta arbete. Det är svårt att hitta ett ovanligt sammanhang på gymnasienivå som passade 

in på komplexa tal. Det går dock att tänka sig att variationen skulle då består i att variera 

uppgiftstolkningen.  

En typuppgift som borde gynnas av högre matematikkurser är komplexa uppgifter som 

tränar problemlösningsförmågan men den finns inte representerad i detta arbete.  

 

5.2.4 Resonemangsförmåga och variation 

Går det att variera ett resonemang? Ja, i själva begreppet resonemang inbegriper förmågan 

att välja och välja bort argument om något. Ett resonemang står inte av sig självt. Därför 

behöver resonemangsförmågan kombineras med andra förmågor vilket försvårar 

kategoriseringen. Rent teoretiskt bör resonemangsförmågan kunna användas i uppgifter 

där det finns någon form av variation som tillhör någon av de andra förmågorna. Detta 

hinder gör antingen att det finns oändligt många varianter av variation med resonemang 

eller att ingen uppgift kan ge en variation m.a.p. resonemanget då   

  

1. Undersöka, analysera och dra slutsatsuppgift 

a. Variation i undersökningsmetod 

2. Styrka/bevisuppgift 

a. Variation genom val av bevismetoder 

b. Variation av argument som ska ordnas 

3. Utvärderingsuppgift 

a. Variation i undersökningsmetod 

4. Generaliseringsuppgift 

a. Variation i undersökningsmetod 

5. Koppla sammanuppgift 

a. Variation genom olika representationer 

6. Förklarauppgift 

a. Variation i att jämföra lösningsmetoder 

 

Uppgiftstyp ett är i sin helhet en omfattande uppgift, här presenteras den i bantad form i 

exempelvis uppgift 2d i Konjugat och absolutbelopp där eleven ska undersöka om det 

finns någon begränsning hos absolutbeloppet. Uppgiften visar variation av 

lösningsmöjligheten.  

När det gäller att styrka/bevisa har två olika sortera uppgifter plockats fram i detta 

arbete. Först är det den traditionella frågeställningen där eleven ska bevisa eller härleda ett 

matematiskt uttryck, exempelvis i Härledning av de Moivres formel. Sen har en pröva på-
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uppgift skapats där eleven får ett färdigt bevis men uppdelad i flera delar som har blandats 

(Bevisa faktorsatsen). Eleven ska nu sortera argumenten så de följer ett logiskt 

resonemang. På så sätt tränar eleven inte bara logik utan också språket som hör till ett 

bevis/en härledning.  

I uppgiftstyp tre ska eleven utvärdera en hypotes, påstående, metod, bevis m.m. och här 

finns det exempelvis ett i uppgiften 1c i Konjugat och absolutbelopp där eleven ska 

utvärdera om multiplikationen av ett konjugerande talpar alltid blir reellt eller i 2b om 

varje konjugerande talpar har lika långt till origo. Variationen här blir i 

lösningsmöjligheten.   

Uppgiftstyp fyra om att generalisera finns i uppgift 2c i Konjugat och absolutbelopp 

där eleven ska leta efter ett samband mellan multiplikationen av ett konjugerande talpar 

och tillhörande absolutbelopp. Variationen ligger i möjligheten till undersökningsmetod. 

För uppgiftstyp fem, koppla sammanuppgift, finns det flera uppgifter som utnyttjar att 

ett begrepp har flera olika representationer av bild, formler och ord. Ett exempel är 

uppgiften Multiplikation och division av komplexa tal. I uppgiftstypen är det inbyggt en 

variation av representationer. 

Med uppgiftstyp sex behöver eleven formulera ett förhållande vilket ställer höga krav 

på förståelsen om det inte finns en inövad förklaring. Det kan tänkas att en definition kan 

övas in med avseende på formulering men i nya situationer måste eleven själv tänka ut en 

formulering. Ett exempel är uppgiften Jämföra divisioner där två elevlösningar jämförs 

varav en lösning innehåller ett typiskt fel som elever ofta gör i samband med 

polynomdivision. På så sätt belyses variationen i lösningen även om det inte är eleverna 

själva som lyfter fram variationen. 

 

5.2.5 Modelleringsförmåga och variation 

Modelleringsprocessen har stora möjligheter att erbjuda variation med exempelvis öppna 

uppgifter.  

De uppgiftstyper som förekommer är: 

 

1. Hel processuppgift – Finns ej representerad i detta arbete. 

2. Delar av processuppgift 

a. Variation genom lösningsmetoder 

3. Verklighetsnära uppgift 

4. Öppen uppgift 

a. Variation av korrekta svar 

b. Variation av lösningssätt 

c. Variation av uppgiftstolkning 

5. För mycket/lite informationsuppgift – Finns ej representerad i detta arbete. 

 

I detta arbete förekommer det inga uppgifter som prövar uppgiftstyperna ett och fem. 

Uppgiftstyp två, delar av modelleringsprocessen, gäller när uppgiften prövar 

någon/några av de mest kritiska momenten i modelleringsprocessen. Uppgiften Triathlon 

prövar skapandet av en matematisk modell samt överföring från matematiskt resultat till 

verkligheten. Eftersom lösningen kan ske med rektangulära som polära koordinater finns 

det en liten form av variation med avseende på lösningen. 

I uppgiftstyp tre finns de uppgifter som tar exempel från verkligheten men inte prövar 

någon del  av modelleringsprocessen. Exempelvis uppgiften Elektricitet sätter komplexa 

tal i det traditionella sammanhanget inom elläran men uppgiften kräver förkunskaper inom 

ämnet elektricitet om eleven själv ska kunna göra en matematisk modell och tolka dess 

resultat fysiskt. Då blir det heller ingen möjlighet till variation eftersom uppgiften blir 

stängd. 
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Modelleringsuppgifter som är öppna enligt uppgiftstyp fyra kan sammanfalla med 

begreppsförmågan. Skillnaden är att här knyter de an till verkligheten utanför skolan på ett 

eller annat sätt. (se punkt 5.2.1. ovan). Trots denna relation till begreppsförmågan finns 

det svårigheter att finna dessa uppgifter eftersom dessa verkliga exempel ska vara 

anpassade till gymnasienivå och oftast används komplexa tal i ämnen som är 

eftergymnasiala. Här finns en uppgift där eleven ska uppskatta en area och sen skriva ett 

uttryck för den med komplexa tal (Triathlon). Det finns då flera korrekta svar eftersom 

eleven får uppskatta sin area. Det frågas också efter skillnaden i fågelväg med 

tävlingsvägen vilket öppnar upp för flera lösningsmetoder som variation i uppgiften. 

Däremot öppnas det inte upp för variation i uppgiftstolkning. 

 

5.2.6 Relevansförmåga och variation 

Relevansförmågan handlar om att relatera matematiken till ett större sammanhang med ett 

yrkes-, samhälleligt- eller historiskt perspektiv. För att hitta kopplingen mellan komplexa 

tal och värdefrågor där eleven uppmanas ta ställning kan uppgifterna sättas in ett 

verklighetsanknytet sammanhang och då samtidigt beröra modelleringsförmågan. 

De uppgiftstyper som konstaterats är:  

 

1. Ta ställning i frågoruppgift – Finns ej representerad i detta arbete. 

2. Inte ta ställning i frågoruppgift 

a. Yrkesmässig variation 

3. Faktarutauppgift – Finns ej representerad i detta arbete. 

 

I detta arbete förekommer det inga uppgifter som prövar uppgiftstyperna ett och tre.  

Ett exempel på uppgiftstypen två, att inte ta ställning i frågor, när det gäller yrket 

matematiker är uppgiften Mandelbrotmängden. Här får eleven beröra iterationsformler, 

programmering och vad en praktisk behandling av komplexa tal kan ge för resultat. 

Eftersom uppgiften inte berör ett verkligt fenomen utan är av teoretisk art utanför elevens 

område erbjuds ingen variation. 

 

5.2.7 Kommunikation och variation 

Kommunikationsförmågan är beroende av kombinationen med andra förmågor om 

uppgifterna innehåller variation. Det finns inget i kommunikationsförmågan som hindrar 

variation i uppgifterna utan snarare ökar möjligheten till diskussion och analys. 

De uppgiftstyper som finns inom kommunikationsförmågan är: 

 

1. Beskriva begrepp, lagar och metoduppgift 

a. Variation genom att jämföra begrepp med varandra  

b. Variation genom att resonera kring uppgiftsvarianter 

c. Variation i att jämföra lösningsmetoder 

2. Särskilda krav på redovisning och språkuppgift 

a. Variation genom val av lösningsmetod 

b. Variation genom val av bevismetoder 

 

Den första uppgiftstypen förekommer mest när eleven ska förklara och det sker oftast 

vid begreppsuppgifter. En exempeluppgift är Addition och subtraktion med vektorer 2 där 

eleven ska motivera vilka ikoner som beskriver definitionen av vektoraddition och -

subtraktion vilket handlar om beskrivning av begrepp. Ett annat exempel är uppgiften 

Jämför koordinatstystem där eleven ska resonera kring fördelar och nackdelar med 

rektangulära och polära koordinatsystem som också är beskrivning av begrepp. Ett tredje 

exempel handlar om att förklara vad som gäller vid polynomekvationer med reella 
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koefficienter (Polynom av högre grad och dess rötter) och förklarar då en lag. Ett fjärde 

exempel är Jämföra divisioner där eleven förklarar vilket fel en elev har i sin lösning 

vilket handlar om metodförklaring. 

Den andra uppgiftstypen, som ställer särskilda krav på redovisningen, förekommer inte 

lika ofta och appliceras vid större uppgifter, exempelvis Komplexa talplanet och 

Härledning av de Moivres formel. I den första uppgiften ska den mer omfattande 

redovisningen vara välstrukturerad och tydlig medan i den andra uppgiften är det högre 

krav på språkbruket som hör till härledningen.  
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6. Analys  
 

6.1 Analys av fråga 1 

 

Hur kan arbetet med att ta fram uppgifter som tar hänsyn till ämnesplanens förmågor 

och centrala innehåll struktureras med avseende på varierad undervisning? 

 

6.1.1 Analys av tankekarta över matematiska förmågor 

Tankekartan (bild 5.1) över matematiska förmågor bygger på att förmågorna utmärker sig 

på olika sätt. I ämnesplanen finns det dock inget som tyder på att en förmåga anses som 

viktigare än någon annan även om det i tankekartan finns en grund. Inte heller i KOM-

rapportern går det att se någon förmåga som viktigare. Där betonas komplexiteten dock 

mer genom förmågornas relationer till varandra via överkompetenserna. Om tankekartans 

förmågor översätts till de två överkompetenserna i KOM-rapporten går det inte att finna 

en röd tråd, där förekommer överförmågorna fråga och svara samt språket och redskapen 

både i grundrutan och i förmågorna utanför. Runesson nämnde begreppsförståelse och 

procedurell kunskap som matematikens grundpelare och i reviderade läroplanen Lgy70 

från 1981 nämns bl.a. begreppslig förtrogenhet som kan relateras till begreppskunskap. 

Där nämns också förtrogenhet i metod, färdighet i numerisk räkning och i användingen av 

tekniska hjälpmedel vilket stämmer överrens med procedurförmåga. I beskrivningen av 

problemlösningsförmågan, enligt skolverkets formulering av kommentarmaterialet till 

matematik, definieras ett alternativt sätt att se på problemlösningsförmågan: som ett medel 

att utveckla andra förmågor. Dessa tre förmågor, begreppsförmågan, procedurförmågan 

samt problemlösningsförmågan, skulle därför kunna klassas som grunden i en matematisk 

förmåga. 

Medan modelleringsförmågan definieras som förmågan att koppla matematiska 

modeller till en realistisk situation och har en uppgiftstyp som kallas verklighetsnära 

modelleringsuppgifter så berör också relevansförmågan dessa uppgifter som kopplar till 

realistiska situationer via andra ämnen, yrken, samhällsfrågor och historia. Därför skulle 

dessa två förmågor relateras närmare varandra än till de andra. De uppgiftstyper som finns 

inom dessa två förmågor kräver att matematiken kopplas till verkliga situationer vilket kan 

vara svårt när det gäller abstrakta begrepp eller begrepp som har sin tillämpning i icke-

vardagsnära situationer. 

På liknande sätt skulle resonemangsförmågan och kommunikationsförmågan relateras 

då båda har en uppgiftstyp som handlar om att förklara. Det visar sig dock att 

begreppsförmåga och resonemangsförmåga ligger närmre varandra då de har två liknande 

uppgiftstyper: koppla ihop och förklara. Kommunikationsförmågan i sin tur är lika 

beroende av de andra förmågorna för att utvecklas, eleven behöver något att kommunicera 

om. 

Utifrån detta har jag själv tillverka tankekartan över förmågornas relation till varandra, 

men är naturligtvis medveten om att tankekartan troligen kommer att se annorlunda ut för 

en annan person. 

 

6.1.2 Analys av innehållets struktur 

Den begreppskarta (bild 5.2) som används för att noggrannare undersöka det centrala 

innehållet är den andra versionen och som jag uppfattar som bättre, helt enligt Anderssons 

(2002) kommentar om nyttan av att tillverka flera. Kartan är dock övergripande men 

genom den delas matematikinnehållet in i tre olika teman för att få en röd tråd i de 

uppgifter som tillhör samma tema. Arbetet med att studera vilka dimensioner som berörs 

och hur det matematiska området kan delas in i mindre hanterliga variationsrymder 

framkommer dock inte i kartan utan detta arbete har gjorts vid sidan om med penna, 
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papper och mycket tankearbete. Exempelvis är komplexa talplanet, punkt och vektor 

tillsammans en variationsrymd av tre dimensioner (Runesson 1999). Det går dock att finna 

fler begrepp som berör området, några förslag är argument och komplexa konjugatet. 

Dessa kompletterande begrepp anses nödvändiga för att skapa en rättvis bild av begreppen 

som nämns i det centrala innehållet. Uppdelningen av dimensioner och variationsrymder 

hade kunnat synliggöras genom en begreppskarta för varje tema. Då skulle kopplingen 

från det centrala innehållet till valet av uppgifter vara tydligare. Det finns alltså mer 

potential i begreppskartan än vad som utnyttjats i detta arbete.  

 

6.1.3 Analys av uppgiftsmatrisen 

Allt förarbete mynnar sen ut i uppgiftsmatriser (tabell 5.1, 5.2 och 5.3) där det går att se 

vilka förmågor och kursmål uppgifterna berör och därmed om det fattas uppgifter inom 

något område. För att synliggöra kommunikationsförmågan markeras det vid varje uppgift 

om de är tänkta att utföras skriftligt, muntligt eller i handling (KS, KM eller KH). 

Eftersom matriserna erbjuder ett tvådimensionellt verktyg och arbetet med uppgifterna är 

av tredimensionell art (matematiskt innehåll, förmåga och variation) erbjuder de därför 

bara lite information om den variation uppgifterna innehåller, förutom att det blir variation 

i förmåga och matematiskt innehåll. Genom att titta på möjligheten till att kommunicera 

muntligt i uppgifterna, KS-markeringen, går det att se om olika former av grupparbeten 

finns med i syfte att få eleverna hjälpa varandra med att tolka och tilldela mening till 

begreppen enligt Säljö (2000). Den detaljerade planeringen av arbetsformen behöver 

planeras i samband med lektionerna och anpassas till elevgruppen och finns inte med här. 

Däremot saknas det helt information om arbetssättet. Det kan tänkas att en markering, 

liknande den för kommunikationssättet, vid varje uppgift behövs för att synliggöra detta. 

Kanske I för ikonisk-, S för symbolisk- och L för laborativ representation hade fungerat 

bra. 

Matriserna fyller dock inte helst sitt syfte att få en överblick vilka sorts uppgifter det 

finns då förmågornas kolumnet fortsätter på nästa rad. Det hade varit tydligare att byta 

plats på axlarna och låta förmågorna stå på raderna och det matematiska innehållet i 

kolumnerna. Orsaken till att den ser ut som den gör är att både KOM-rapporten och NCM 

har denna uppdelning på axlarna. 

 

6.2 Analys av fråga 2 

 

Vilka möjligheter och hinder finns vid framtagandet av uppgifter som tränar de olika 

matematiska förmågorna i kombination med variation i den högre 

matematikundervisningen på gymnasiet? 

 

Det finns goda möjligheter att kombinera ämnesplanens matematiska förmågor i 

kombination med variation i en högre matematikundervisning på gymnasiet. Dels beror 

det på det breda utbudet av olika typuppgifter hos förmågorna och dels beror det på att 

variation kan skapas på flera olika sätt: innehåll, arbetsform och arbetssätt. Egentligen 

handlar variationsteorin om att välja och välja bort (Runesson1999), en jämförelse helt 

enkelt, och det kan även göras med abstrakta begrepp och relationer.  

Gymnasiematematiken växer med fler begrepp och procedurer för var kurs som går 

vilket borde öka möjligheten att göra jämförelser. Däremot blir matematiken också mer 

abstrakt så att det blir svårare med relationen till verkligheten utanför. De uppgifter som 

relaterar till en verklighet som har med vardagen att göra har lättare att bidra med en 

meningsfull variation. Är verkligheten istället förknippad med teori som anses som 

eftergymnasial krävs det i första hand förkunskaper hos eleven inom ämnet om han/hon 

ska lösa uppgifterna och i andra hand kunskaper hos läraren för att konstruera uppgifter 



 
 

42 

 

som är verkliga, eller näst intill. Exempelvis har uppgiften Elektricitet en risk att vara för 

teoretisk då den innehåller fysikaliska begrepp som inte är allmänkunskap och då 

uppfyller uppgiften inte sitt syfte att öva modelleringsförmågan. Uppgiften Triathlon är 

inte svår att relatera till eftersom den berör avstånd och area och det är möjligt för eleverna 

att utföra uppgiften i syfte att öva modelleringsförmåga. Här blir det tydligt att det är 

elevernas förkunskaper (Runesson 1999) som avgör om de kan ta till sig variationen i 

uppgiften. Det är alltså inte variationen i sig som är nyckeln till framgång utan kvalitén i 

hur den är anpassad till eleverna (SOU 2004). På så sätt blir matematikens abstraktion i de 

högre gymnasiekurserna både dess möjligheter och dess hinder.  

I detta arbete finns det en förkärlek till uppgifter som metodiskt går igenom flera 

fenomen för att koppla ihop olika begrepp och presentera en variationsrymd för eleverna, 

exempelvis Konjugat och absolutbelopp i tema 1, Multiplikation/division och introduktion 

till binomiska ekvationer i tema 2 och Hitta dina rötter samt Högre polynom i faktorform i 

tema 3. Detta leder ofta till längre uppgifter och involverar samtidigt flera förmågor. 

Fördelen är att de förhoppningsvis påvisar sammanhanget mellan begreppen i 

variationsrymden, att det är större chans att uppgiften faktiskt motsvarar åtminstone någon 

av de kategoriserade förmågorna och att det behövs färre antal fristående uppgifter som 

eleverna behöver flytta fokus mellan. En risk med denna typ av uppgifter är att fel ställda 

frågor kan fragmentera innehållet och det kan vara svårt att se sammanhanget. En tänkbar 

nackdel är att de förekommer flera gånger i uppgiftsmatrisen. Det ser då ut som om det 

finns fler uppgifter än vad det gör.  

Förmågornas möjlighet till variation kan ses utifrån hur många olika dimensioner det 

förekommer: Begreppsförmåga har 13 olika varianter på dimension, procedurförmåga har 

fem olika varianter, problemlösningsförmåga har sex olika, resonemangsförmåga har fem, 

modelleringsförmåga har fyra, relevansförmåga har en och kommunikationsförmåga har 

fyra. Begreppsförmågan ger alltså störst möjlighet till variation i uppgifterna vilket inte är 

helt överraskande då den innehåller uppgiftstypen ovanlig uppgift som i sig kan varieras 

på hela sex olika sätt: av korrekta svar, lösningssätt, olika begrepp, formler i samma 

uppgiftskontext, tal i samma uppgiftskontext samt att välja rätt ikon för begreppet. Även 

problemlösningsförmågan har denna typ av uppgift och samma variationsmöjligheter.  

Förutom öppen uppgift (som finns i både begreppsförmågan och modelleringsförmågan), 

förklarauppgift och koppla samman-uppgift (som båda finns i begreppsförmågan och 

resonemangsförmågan) har de olika förmågorna sina karakteristiska sätt att varieras på. 

Relevansförmågan har i detta arbete inte prioriterats då den förekommer endast en gång 

med variation. I tankekartan över matematiska förmågor (bild 5.1) visar det sig att de fyra 

förmågorna som finns i grundrutan är också de förmågor som innehåller flest 

variationstyper. Modellerings-, relevans- och kommunikationsförmågan ligger utanför och 

har de tre längsta antalet sätt att variera på. 

Det är intressant att återigen uppmärksamma uppgiften Elektricitet 

(modelleringsförmåga) då den inte erbjuder någon variation alls. Den bjuder på formeln 

för impedans och de värden som ska sättas in samtidigt som den inte efterfrågar tolkning 

av resultatet. Allt den kan göra är att påvisa ämnesområdet och ge övning på att lösa ut 

efterfrågad variabel. 

I detta arbete är det läraren som tar fram uppgifter med syfte att presentera innehållet på 

ett varierat sätt med bred variationsrymd. Enligt Runesson (1999) kan detta förfaringssätt 

endast leda till undervisningsobjekt två men genom att vissa uppgifter bygger på den 

muntliga kommunikationsförmågan finns det förutsättning att skapa tillfällen för 

diskussioner. Uppgifterna som tagits fram kan därför inte säga något om 

undervisningsobjekt tre kommer att genomföras eller ej eftersom denna nivå skapas på 

plats i klassrummet. Både nivå två och tre bidrar dock till socialiseringen i klassrummet 

och motverkar Säljös (2000) dekontextualisering. Variationsteorin och socialiseringen går 
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alltså hand i hand. I detta arbete har uppgifter valts ut att kommunicera muntligt genom att 

jämföra begrepp, resonera kring olika uppgiftsförslag, lösningsmetoder och bevismetoder. 

Kommunikationen sker alltså kring de representationerna av dimension som är utvald att 

variera. 

Genom flera alternativ till yttre representation får eleverna ökad möjlighet att skapa en 

inre representation av begreppen som ligger nära den vetenskapliga definitionen. Yttre 

representation är antingen symbolisk, ikonisk eller laborativ enligt Runesson (1999) men i 

detta arbete finns ingen laborativ uppgift. Däremot finns det gott om symbolisk 

representation, exempelvis i Hitta ett komplext tal med två villkor och Triangelpussel. 

Ikonisk representation finns i form av kordinatsystem med punkter och vektorer men 

också i form av grafer och är anpassat till ämnets innehåll. Punkter och vektorer hör till 

tema ett och två och graferna till tema tre. Det går ändå att variera uppgifterna genom att 

bl.a. låta eleven para ihop symbolisk representation med ikonisk i syfte att stärka den inre 

representationen. I uppgiften Addition och subtraktion med vektorer 2 visas detta tydligt 

då         ska paras ihop med rätt vektorbild.  
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7. Diskussion och slutsatser 
Jag trodde att uppgifterna skulle bli mer praktiska än vad de har blivit och att det var det 

jag delvis efterfrågade. Bristen på praktiska laborationer beror troligen på att komplexa tal 

i sig är abstrakta och att jag som uppgiftskonstruktör behöver träna mer på att se den 

praktiska representationen. Det skulle därför vara intressant att se ett arbete som plockar 

fram detta. Sedan skulle det naturligtvis vara givande att se dessa uppgifter ur ett 

elevperspektiv, hur uppgifterna står sig i undervisningssituationen och vad eleverna säger 

om dem.    

En fråga som ständigt har återkommit är: Är uppgiften rätt klassificerad med avseende 

på den matematiska förmågan? För att motverka svårigheten för mig att hålla skärpan 

uppe i analysen av alla uppgifter och inte kategorisera uppgifterna felaktigt skulle 

metoden istället ha varit att begränsa antalet mål i det centrala innehållet som välja ut för 

analys. Visserligen gör detta att inte hela det matematiska området komplexa tal 

analyseras i sin helhet såsom det skulle behöva göras i den praktiska undervisningen men 

det hade ökat kvalitén i analysen av uppgiftstypernas förmågor kontra möjlighet till 

variation och ändå vara anpassat till syftet med uppstasen. Detta hade ökat den externa 

reliabiliteten i arbetet. 

Ett exempel är uppgiften Konjugat och absolutbelopp i tema 1. Där är det inte givet om 

det är begrepps-, problemlösnings- eller resonemangsuppgift. Denna svårighet beror 

troligen på att en komplicerad situation har förenklats för mycket. I verkligheten är 

problemen komplexa till sin natur och flera olika förmågorna används samtidigt. Detta 

leder till en svår balansgång mellan att kategorisera förmågorna, som underlättar 

överblicken, och att inte förenkla för mycket så att vi får en förvrängd bild av vilka 

förmågor uppgiften övar. Risken är att validiteten i så fall inte håller och hela försöket att 

konstruera riktade uppgifter som tränar olika förmågor faller platt. 

Den stora mängden uppgifter som kommer fram i detta arbete visar att det är en 

omfattande uppgift att ta sig an som praktiserande lärare då tiden ofta är svår att får till ens 

till det vardagliga arbetet. Därför är det önskvärt att kunna göra detta arbete kollegialt om 

litteraturstudier också ingår. Dels fördelas arbetsbördan och dels tillför allas olika 

erfarenhetsbanker värdefulla tankar som tillsammans höjer kvalitén på uppgifterna. Sen 

misstänker jag att spinn off-effekten kan vara stor av ett sådant arbete då en konsensus om 

vad en förmåga innebär, att undervisningen kan variera utan att tappa kvalité och var 

betygsnivåernas gränser ligger skulle gemensamt börja mejslas ut.  

Om det nu är så att ämnesplanen betonar variation i undervisningen i både arbetsform, 

arbetssätt men också innehåll behöver även den svenska matematiklärarutbildningen 

uppmärksamma dessa begrepp i praktiska övningar. Visserligen ger den platsförlagda 

utbildnigen en stor erfarenhet när det gäller arbetsform och arbetssätt men om det är på 

detta sätt vi idag vill undervisa våra elever behöver utbildningen också erbjuda en slags 

hjälp till självhjälp för lärarstudenterna när det gäller att variera innehållet. När t.o.m. 

erfarna lärare inte vet hur de ska göra för att öka måluppfyllelsen för eleverna och inte 

vågar lämna boken (Skolverket 2011a) ger praktiken inte studenterna tillräcklig 

erfarenhet. Variation av undervisning skulle behöva betonas mer i ämnesdidaktikkurserna.  

Jag tror att lärare som uppmärksammar variation i undervisningen når högre 

måluppfyllelse hos eleverna eftersom de betonar olika aspekter av matematiken. Jag tror 

också att lärare som konstruerar sina egna uppgifter har en kortare mental väg för att våga 

lämna läroboken eller snarare vågar använda boken vid rätt tillfälle. Detta leder kanske i 

sin tur till att läraren återtar sitt expertisområde och i det långa perspektivet höjer statusen 

på yrket. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Ämnesplan för Matematik 4 (ämnets syfte och centralt innehåll) 

 
Ämne - Matematik 

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas 

såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken 

som sådan. Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela 

världen. I takt med att informationstekniken utvecklas används matematiken i alltmer 

komplexa situationer. Matematik är även ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken. 

Ytterst handlar matematiken om att upptäcka mönster och formulera generella samband. 

 

Ämnets syfte  

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta 

matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder 

samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda 

matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. I undervisningen ska eleverna ges 

möjlighet att utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet och sitt matematikkunnande. 

Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sätta in matematiken i olika 

sammanhang och se dess betydelse för individ och samhälle. 

Undervisningen ska innehålla varierade arbetsformer och arbetssätt, där undersökande 

aktiviteter utgör en del. När så är lämpligt ska undervisningen ske i relevant praxisnära 

miljö. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kommunicera med olika 

uttrycksformer. Vidare ska den ge eleverna utmaningar samt erfarenhet av matematikens 

logik, generaliserbarhet, kreativa kvaliteter och mångfacetterade karaktär. Undervisningen 

ska stärka elevernas tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang 

samt ge utrymme åt problemlösning som både mål och medel. I undervisningen ska 

eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, 

digitala medier och även andra verktyg som kan förekomma inom karaktärsämnena. 

 

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

förmåga att: 
1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan 

begreppen. 

2. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg. 

3. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, 

metoder och resultat. 

4. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och 

utvärdera en modells egenskaper och begränsningar. 

5. följa, föra och bedöma matematiska resonemang. 

6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling. 

7. relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett 

yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang. 

Kurskod: MATMAT04 
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Kursen matematik 4 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen 

behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll  

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

Aritmetik, algebra och geometri  

 Metoder för beräkningar med komplexa tal skrivna på olika former inklusive 

rektangulär 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 

komplexa rötter och reella polynomekvationer av högre grad, även med hjälp 

av faktorsatsen. 

 Hantering av trigonometriska uttryck samt bevis och användning av 

trigonometriska formler inklusive trigonometriska ettan och additionsformler. 

 Algebraiska och grafiska metoder för att lösa trigonometriska ekvationer. 

 Olika bevismetoder inom matematiken med exempel från områdena aritmetik, 

algebra eller geometri. 

Samband och förändring  

 Egenskaper hos trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta 

funktioner och absolutbeloppet som funktion. 

 Skissning av grafer och tillhörande asymptoter. 

 Härledning och användning av deriveringsregler för trigonometriska, 

logaritm-, exponentiell- och sammansatta funktioner samt produkt och kvot av 

funktioner. 

 Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av integraler med och utan 

digitala verktyg, inklusive beräkningar av storheter och 

sannolikhetsfördelning. 

 Begreppet differentialekvation och dess egenskaper i enkla tillämpningar som 

är relevanta för karaktärsämnena. 

Problemlösning  

 Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala 

medier och verktyg. 

 Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra 

ämnen. 

 Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria. 
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Bilaga 2: Multiplikation och division av komplexa tal 

 

När man multiplicerar eller dividerar ett komplext tal flyttar resultatvektorn sig enligt 

ett visst system. Kolumnerna nedan visar några olika representationer som beskriver dessa 

förflyttningar men de står inte i rätt radordning. Klipp ut och ordna rutorna så att varje rad 

visar en och samma förflyttning. 

  motsvarar startvektorn (    ) och w motsvarar resultatvektorn. 

(Här är raderna redan ordnande men i elevversionen är rutorna blandade.) 

  

Algebraiskt 

uttryck, w =… 

Vektorer  Ord Absolut-

belopp 

  (    ) 

 

Roterar 90
o
 

moturs 

| |=|  |  

√   

   (    ) 

 

Roterar 90
o
 

medurs 

| |=|  |  

√   

      (    ) 

 

Roterar 

270
o
 moturs 

| |=|  |  

√   

 (  )  (    ) 

 

Roterar 

180
o
 

medurs 

| |=|  |  

√   
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   (    ) 

 

Roterar 

450
o
 moturs 

| |=|  |  

√   

   (    ) 

 

Roterar 

180
o
 moturs 

| |=|  |  

√   

(    )

  
 

 

 

Roterar 

270
o
 

medurs 

| |=|  |  

√   

(    )

  
 

 

 

Roterar 

360
o
 

medurs 

| |=|  |  

√   

    (    ) 

 

Förkortas 

och pekar i 

samma 

riktning 

|  |  √   
| |   

√     
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  (    ) 

 

Förlängs 

och pekar i 

samma 

riktning 

|  |  √   
| |   

√   

   (    ) 

 

Förlängs 

och pekar i 

motsatt 

riktning 

|  |  √   
| |   

√   

   (    ) 

 

Lika lång 

men pekar i 

motsatt 

riktning 

| |=|  |  

√   
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Bilaga 3: Triangelpussel - Räkneregler komplexa tal 1 

 

 

 

 
 

 

 

z=1+4i, Im
 
  
̅
  
 
 
  
̅

 
 
 
 

 

    

1,2 – 1,8i

-2
10

1,2 + 1,8i

När är komplexa tal lika?

Nä
r d

e h
ar 

sam
ma

 R
e-

och
 Im

-de
l!

z1=1-2i, z2=3+4i, Re( ̅1- ̅2)
z1=4+3i, z2=2+i,   (  ̅     ̅)

0,5(2+3i) + 0,1(    )
0,1(    )+ 0,5(2-3i)

z1 =1-2i, z2 =3+4i, 
 
 
 
 
 

 
 

3

z 1=
4+

3i,
 z 2

=2
+i,

  
 
  
 
 
  ̅

         
     

 
 
 
 

 
z=2

+8
i, I

m
 
  
̅
  
 
 
  
̅

(5+4i)(3+2i) –(-i 2) (5-
4i)

(3-
2i)

 –(
-i3 )
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Bilaga 4: Triangelpussel - Räkneregler komplexa tal 2 

 

 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 

 

  
 
  
 
    

  

  
 
  
 
    

  
 
 
 
  
 

                   

      
         

  

      
  

      
  

                  

      
 
 

Samma punkt…
oli

ka 
utt

ryc
kss
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!
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Bilaga 5: Multiplikation/division och introduktion till binomiska ekvationer 

 

 

Koordinatsystem till uppgift 1 och 2:  
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Koordinatsystem till uppgift 3: 
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Bilaga 6: Polynomdivisionsloop 
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