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Vad betyder pilarna? 

Hur gymnasieelever resonerar när de lär sig om vektorer. 

Viktor Johansson 

Sammanfattning 

Både i Sverige och internationellt anses vektorer vara ett svårt område inom matematik- och 

fysikundervisning. Denna studie kommer därför analysera gymnasieelevers meningsskapande, alltså 

hur de resonerar och lär sig, om vektorer när de stöter på begreppet för första gången i en 

matematikkurs. För att får ett underlag att analysera spelades elevernas kommunikation in när de 

arbetade med problemlösning av vektor-relaterade uppgifter. Därefter transkriberades 

kommunikationen och elevernas diskussioner analyserades i detalj med metoden analys av praktiska 

epistemologier (PEA). Resultaten av analysen visar några mönster. Båda elevgrupperna kom ganska 

snabbt fram till hur man genomför addition, skalärmultiplikation samt bestämmer längden av vektorer. 

Däremot hade eleverna problem med vektorsubtraktion. Resultaten pekar även på att en 

undervisningsform som fokuserar på vektorbegreppets geometriska aspekter är ett bra sätt att ge 

eleverna en bekväm ingång till begreppet eftersom att det knyter an till elevernas geometriska 

intuition. Genom att eleverna kopplade vektor-begreppet till sin geometriska förståelse samt hittade 

några generella likheter mellan algebra och vektoralgebra kunde de framgångsrikt genomföra sådana 

uppgifter som har en, i situationen, uppenbar geometrisk tolkning. Eleverna hade svårt att finna en 

geometrisk tolkning som var relevant för vektorsubtraktion och fick därför svårt att hitta en väg framåt 

utan lärarens hjälp. Studien visar därför att det är viktigt att eleverna utvecklar sin förståelse för 

vektor-begreppet ur två komplementerande aspekter, vektorer som geometriska objekt, ”pilar” och 

vektorer som uttryck av ett matematiskt språk i form av symboler. 

Nyckelord 

Gymnasium, matematikundervisning, vektorer, vektoralgebra, analys av praktiska epistemologier, 

PEA. 
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Inledning 

Vektorer är ett viktigt begrepp att lära sig hantera i gymnasieutbildning för att kunna utveckla 

förståelse och problemlösningsförmåga för delar av fysik, matematik och teknikkurser. Inom fysiken  

stöter man på mätbara storheter som inte enbart går att definiera som en magnitud utan även har 

riktning (t.ex. krafter, hastighet och kraftfält), när vektorstorheter interagerar har riktningen lika stor 

innebörd som magnituden och det går därför inte att fullt ut ta till sig vissa centrala begrepp utan att 

kunna förstå eller hantera vektorer. Det finns även viktiga anknytningspunkter till trigonometri och 

generella geometriska förhållanden, vektorer är även ett centralt begrepp inom linjär algebra. 

 

Enligt Hawkins (1978) är vektorer ett viktigt tröskelbegrepp som kan förhindra djupare förståelse för 

många andra koncept inom fysiken. Flera forskare påpekar att vektorer anses som ett svårt område på 

grundskole- och gymnasienivå (Fyhn, 2011; Poynter & Tall, 2005). Aguire och Erickson (1984) 

gjorde en studie som utreder hur kanadensiska ”tenth-grade students” uppfattar tre relaterade 

vektorkoncept; position, förflyttning och hastighet. De kom fram till att även om elever hade en 

intuitiv förmåga att kunna förstå riktningens betydelse för vektorstorheter så använde de sig ofta en 

fysikalisk inkorrekt beskrivning av vektorstorheterna. Även för elever som studerar på universitet och 

högskolor kan vektorer anses som ett svårt begrepp. Maracci (2003, 2008) Påpekar svårigheter för 

första årets universitetsstudenter att inse koppling mellan procedur och geometrisk struktur för linjära 

kombinationer av vektorer. Alltså till exempel i uppdelningen av vektorer till linjärt oberoende 

basvektorer eller liknande situationer. Bollen et. al. (2017) anger flera svårigheter för elever att 

representera vektorfält både grafiskt och symboliskt. Allt detta målar upp en bild av att vektorer anses 

som både viktigt att kunna förstå men också svårt att få grepp om för elever på alla nivåer från 

grundskolan och uppåt till högskolenivå. Därför behöver alla vi som är involverade i matematik- och 

fysikundervisning på olika sätt satsa mer på att finna metoder att effektivt kunna lära ut begreppet. 

 

Rosenbloom (1969) Påpekar vikten av att anknyta till elevers geometriska intuition i 

vektorundervisning samt förespråkar att man redan tidigt i skolgången undervisar geometri utifrån ett 

vektorperspektiv. Flera forskare har implementerat denna strategi, att försöka anknyta till elevens 

naturliga känsla för geometri samt redan inlärda språkliga och kulturella begrepp som en strategi att 

lära de att utföra vektoralgebra och vektorers symboliska representation. Fyhn (2017) Gör en fallstudie 

av hur man kan använda klätterungdears erfarenhet av klättring för att undervisa om olika 

vektorkoncept med målet att eleverna ska kunna använda sina erfarenheter om klättring för att lära sig 

vektoraddition med parallellogrammetoden. Situationen som används mest av Fyhn i denna studie är 

hur vinkeln på repet mellan säkraren och fästpunkten på klätterväggen påverkar säkraren när klättraren 

faller i en situation där den egna kroppen upplever en ”vektoraddition” av tyngdkraft och spännkraft. 

Den resulterande kraftens riktning och storlek varierar kraftigt beroende på hur spännkraften är riktad i 

förhållande till tyngdkraften. Eleverna som deltog i studien lärde sig om vektoraddition och mindes 

även ett år senare hur och varför ”rycket i repet” kändes kraftigare ju större vinkeln mellan repets och 

tyngdkraftens riktning blev. Georgios, Panayotis och Athanasios (2005) framhäver även vinkelns roll 

som betydande i att kunna förstå olika vektorkoncept. Nemirovsky (1994) låter en amerikansk ”high-

school”-elev undersöka vektorstorheten hastighet med en modellbil och en rörelsedetektor kopplat till 

en dator som genererar rörelsediagram, v(t) och s(t), i realtid. Nemirovskys syften var att undersöka 

om denna metod är effektiv för att undervisa om kopplingen mellan en rörelse och en graf, hur 

hastighetens tecken spelar in samt att kunna skapa konkreta kopplingar till integraler och derivator. 

Detta visade sig också vara ett effektivt sätt att lära elever tolka grafer. Bergman (2010) låter sina 

elever undersöka vektorstorheten förflyttning på en basketplan där eleverna på ett kontrollerat sätt får 

förflytta bollen i olika kombinationer av förbestämda steg för att nå samma slutpunkt och på så sätt få 

en konkret koppling till vektoraddition (se omslagsbilden för en liknande situation). Dessa studier har 

på olika sätt visat att det är en framgångsrik strategi att anknyta undervisningen till elevernas 

geometriska intuition och koppla till redan bekanta begrepp.  
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Denna studie ämnar presentera en detaljerad analys av lärandeförloppet, alltså den praktiska 

epistemologin, som sker när gymnasieelever introduceras till det matematiska begreppet vektorer. 

Analysen kommer inrikta sig på att utforska hur första årets elever i gymnasiet resonerar när de lär sig 

om vektorer inom ramen av en gruppuppgift i kursen Matematik 1C. Analysen är diskursiv, det vill 

säga att den utgår från kommunikationen som uppstår när eleverna arbetar mot målet att lösa 

uppgifter. Eleverna arbetar i små grupper med uppgifter som handlar om att utföra vektoraddition, 

vektorsubtraktion, skalärmultiplikation samt att beräkna en vektors magnitud (storlek eller längd). 

Studien syftar till att öka förståelsen kring hur elever lär sig och resonerar om vektorer samt att peka ut 

svårigheter och möjligheter med undervisning i området. 

 

Genom att synliggöra elevernas lärande och urskilja hur olika delar av lärandeprocessen interagerar 

kan man i högre detalj studera hur elever lär när de arbetar mot ett syfte. Inom undervisning ställer sig 

läraren ofta frågor om vad som var användbart, hur det var användbart, vad var inte användbart och 

vad saknade eleverna för att kunna genomföra en viss uppgift. En diskursiv analysmetod som ofta 

används för att försöka svara på dessa frågor kallas analys av praktiska epistemologier, vilket brukar 

förkortas PEA (Wickman & Östman, 2002). Metoden utgår från elevernas kommunikation och 

handlande för att kunna kartlägga elevernas meningsskapande genom att kategorisera och strukturera 

elevernas epistemologi utifrån några för metoden centrala begrepp.  

 

Inom PEA antar man att eleverna som deltar i undervisningen arbetar mot ett visst syfte. När eleverna 

arbetar mot ett syfte stöter de på utmaningar eller problem vilket i PEA kallas mellanrum. I 

undervisningen möter samtidigt eleverna varandra, lärare och andra redskap (instruktioner, böcker, 

pedagogiska hjälpmedel och så vidare). Eleverna bär dessutom med sig tidigare kunskap och 

erfarenheter vilket sägs stå fast. Genom elevernas möten och det som står fast kan eleverna skapa 

relationer för att fylla mellanrummen. När ett mellanrum fylls genom att en relation etableras så har 

eleven hittat ett sätt att förklara, beskriva eller hantera mellanrummet. Om detta sker på ett sätt som 

verkar i enighet med lektionens syfte säger man att mellanrummet fylldes med en givande relation. 

Mellanrum kan också fyllas med relationer som inte är givande för ett visst syfte. Det kan även hända 

att mellanrummen inte blir fyllda och kvarstår.  

 

PEA är användbar för att i detalj studera lärandeförlopp genom att till exempel titta på vilka 

mellanrum som uppstår och vilka relationer som etableras för att fylla mellanrummen. En studie med 

PEA kan även fokusera på vilka tidigare erfarenheter som eleverna använder sig av och då tittar man 

mer på vad som står fast i situationen. Det går alltså att använda metoden på flera sätt. Kaufmann, 

Hamza, Rundgren och Eriksson (2017) gör en studie som liknar denna uppsatsens upplägg där de 

använder PEA för att utreda hur studenter på ett universitet använder sig av en viss formell procedur 

för att rita Lewisstrukturer av kemiska föreningar samt vilka tidigare erfarenheter som står fast och 

används för att lösa strukturerna. Metoden har också använts för att analysera olika förlopp inom 

matematikundervisning (Ligozat, Wickman & Hamza, 2011) samt elektrokemi (Hamza, 2010; Hamza 

& Wickmann, 2012). 

   

Min forskningsfråga är att utreda vilka tidigare erfarenheter står fast och används av eleverna till att 

skapa meningsfulla relationer för att fylla mellanrummen som uppstår när de arbetar med 

vektorproblem i matematikundervisning. Analysen kommer främst att fokusera på relationernas 

betydelse för att fylla mellanrummen som uppmärksammas när eleverna arbetar enligt lektionens syfte. 
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Vektorer i ett euklidiskt rum 

 

Vektorer är matematiska objekt som kan definieras av två egenskaper; storlek och riktning. I ett 

koordinatsystem kan vektorer ses som en förflyttning i en bestämd riktning mellan två punkter eller ett 

linjesegment som löper i en viss riktning. Därför brukar man använda pilar för att representera 

vektorer i ett rum. Alla lika långa och riktade vektorer anses vara identiska. Man kan låta en vektor 

utgå från valfri punkt i ett koordinatsystem utan att vektorns identitet förändras. 

 

Om symbolen a används som beteckning för en vektor brukar man ofta låta någon av följande 

notationer visa att det rör sig om en vektorstorhet; pil-accent (�⃗�), tak-accent (�̅�), tilde-accent (�̃�) eller 

fetstil (a).  

 

I ℝ2 anges vektorer av två linjärt oberoende komponenter, nämligen vektorns projektioner i x-led och 

y-led. Om en vektor, 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ , utgår från origo O = (0, 0) och sträcker sig till punkten A = (2, 3) skrivs 

vektorn som en lista av dess linjärt oberoende komponenter enligt 

 

𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = (2, 3) 

 

I ℝ3 anges vektorer av tre linjärt oberoende komponenter; x, y och z. 

 

 

Figur 1: (till vänster) Vektor �⃗� skriven på allmän form i ℝ2 med en x-komponent och y-komponent. (till 

höger) Vektor �⃗� skriven på allmän form i ℝ3 med en x-, y- och z-komponent. 

 

 

Man kan utföra en mängd olika matematiska operationer med vektorer. Algebraiska operationer av 

vanliga reella tal har många likheter med vektoralgebra, till exempel egenskaper som kommutativitet 

för addition (�⃗� + �⃗⃗� = �⃗⃗� + �⃗�) och icke-kommutativitet för subtraktion (�⃗� − �⃗⃗� ≠ �⃗⃗� − �⃗�). Andra 

operationer är endast möjliga i ett vektorrum, till exempel kryssprodukten och skalärprodukten är 

endast definierad för vektorer. Nedan följer en beskrivning av de vektoroperationer som förekommer i 

detta arbete. 

 

Vektoraddition utförs genom att komponentvis addera de ingående vektorernas linjärt oberoende 

komponenter. Om �̅� = (𝑢𝑥 , 𝑢𝑦) och �̅� = (𝑣𝑥 , 𝑣𝑦) så definieras deras summa enligt 

 

�̅� + �̅� = ((𝑢𝑥 + 𝑣𝑥), (𝑢𝑦 + 𝑣𝑦)) 

 

Man kan även utföra vektoraddition grafiskt genom att länka ihop två eller fler vektorer så att den ena 

vektorn utgår från den andra vektorns slutpunkt. Den resulterande vektorn, alltså summan av 

vektorerna, är den pil som börjar vid den första vektorns startpunkt och slutar vid den sista vektorns 

slutpunkt, se figur 2 nedan.  
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Figur 2: (till höger) Grafisk vektoraddition med parallellogrammetoden. Här ser man egenskapen additiv 

kommutativitet eftersom (�̅� + �̅� ) leder till samma punkt som (�̅� + �̅�) . (i mitten) Grafisk vektoraddition med 

triangelmetoden vilket även kallas polygonmetoden om fler än två vektorer adderas. (till höger) Efter att 

den resulterande vektorn, (�̅� + �̅� ), ritats in i ett koordinatsystem brukar man kryssa eller stryka över de 

ingående komposanterna �̅� och �̅� för att visa att de blivit ersatta av deras resulterande vektor. 

 

 

Vektorsubtraktion utförs genom att komponentvis subtrahera de ingående vektorernas linjärt 

oberoende komponenter. Om �̅� = (𝑢𝑥 , 𝑢𝑦) och �̅� = (𝑣𝑥 , 𝑣𝑦) så definieras deras differens enligt 

 

�̅� − �̅� = ((𝑢𝑥 − 𝑣𝑥), (𝑢𝑦 − 𝑣𝑦)) 

 

Grafiskt så kan vektorsubtraktion ses som skillnaden eller differensen mellan två vektorer, �̅� − �̅� 

genererar den resulterande vektor som går från slutpunkterna �̅� till �̅�. 

 

 

 

Figur 3: Vektorsubtraktion av �̅� och �̅�. (till höger) Här visas tydligt vektorsubtraktioners icke-

kommutativa egenskap, �⃗� − �⃗� ≠ �⃗� − �⃗�.  

 

Skalärmultiplikation liknar vanlig multiplikation. En vektor kan multipliceras med en skalär 

koefficient vilket förändrar vektorns längd enligt koefficientens magnitud.  Till exempel gäller att 

 

3�⃗� = (3𝑎𝑥, 3𝑎𝑦) 

 

 

Figur 4: Grafisk representation av ovanstående skalärmultiplikation. 

 

 

 

Att bestämma en vektors längd, även kallad magnitud eller norm, görs genom att låta en vektor, �⃗�, 

bilda en rätvinklig triangel där �⃗� utgör triangelns hypotenusa och projektionerna 𝑎𝑥 och 𝑎𝑦 triangelns 

katetrar. Eftersom dessa sidor tillsammans formar en rätvinklig triangel så kan hypotenusans längd 

bestämmas av Pythagoras sats, så att 

 

‖�⃗�‖ = √𝑎𝑥
2 + 𝑎𝑦

2  i rummet ℝ2 och 
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‖�⃗�‖ = √𝑎𝑥
2 + 𝑎𝑦

2 + 𝑎𝑧
2  i rummet ℝ3. 

 

 

 
Figur 5: Visualisering av hur vektorn �⃗� och dess projektioner 𝑎𝑥 och 𝑎𝑦 kan bilda en rätvinklig triangel 

varvid Pythagoras sats gäller. 

 

Dessa är de vektoroperationer som eleverna stöter på i den undervisningen som detta arbete analyserar. 
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Metod 

Upplägg och datainsamling 

Jag vill undersöka hur elever resonerar och lär sig om vektorer när de arbetar i grupp med en uppgift 

som går ut på att genomföra vektoraddition, vektorsubtraktion, skalärmultiplikation samt att bestämma 

längden (även kallat magnituden eller normen) av vektorer i ℝ2, alltså ett euklidiskt tvådimensionellt 

rum.  

Datainsamlingen skedde på ett ganska litet gymnasium med teknikinriktning för första årets elever 

inom ordinarie undervisning av kursen Ma1C. Undervisningen leddes av lärare på skolan och även 

vektoruppgifterna som eleverna arbetade med var skapade av lärarna. Jag var alltså inte involverad i 

att leda undervisningen eller utforma några uppgifter. Upplägget lämpade sig väl för att göra en 

analyserande studie eftersom lärarna hade kommit överens om att genomföra samma lektionsplanering 

både med avseende på uppgift och lärandemål för de olika klasserna. 

Innan eleverna fick arbeta med uppgifterna i grupper om tre till fyra elever så hade läraren en kort 

genomgång där vissa grundläggande egenskaper hos vektorer togs upp bland annat två metoder för 

vektoraddition, parallellogrammetoden och polygonmetoden (även kallad triangelmetoden om man 

endast adderar två vektorer). Genomgången visade även ett sätt att representera vektorer i ett 

koordinatsystem där man definierar vektorn som sträckan mellan origo och en punkt där punktens 

koordinater då motsvarar vektorns komponenter. Ett syfte med undervisningen var att eleverna skulle 

lära sig att utföra vissa operationer, alltså vektoraddition och subtraktion rent geometriskt med 

parallellogram- eller polygonmetoden men även att de själva skulle försöka hitta ett samband mellan 

komponenterna för den resulterande vektorn och dess komposanter. Eleverna skulle alltså försöka 

överföra sin geometriska förståelse och omtolka det till ett ändamålsmässigt matematiskt samband. 

Denna studie iakttog forskningsetiska principer genom att alla medverkande återges anonymt och har 

skriftligt gett sitt samtycke till medverkan. Samtliga inblandade informerades att deras medverkan är 

frivillig och att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande.  

För att synliggöra elevernas lärande spelade jag in deras kommunikation när de arbetade med 

gruppuppgiften med syftet att analysera den epistemologiska processen. För att inte påverka förloppet 

satt jag med eleverna som en tyst observatör även om jag ibland inte lyckades så bra med att hålla mig 

helt opartisk alla gånger när eleverna kom med frågor eller sökte min bekräftelse av deras arbete. Jag 

spelade in två elevgrupper från olika klasser. Den första inspelningen följer fyra elever under fyrtio 

minuter och den andra följer tre elever i trettiofem minuter. Elevernas inspelade kommunikationen 

transkriberades från tal till skrift och analyserades sedan i detalj med metoden analys av praktiska 

epistemologier. 

Analys av praktiska epistemologier (PEA) 

Analysmetoden PEA har utvecklats av Wickman och Östman (2002) och är ett redskap för att 

undersöka hur lärande sker genom att på ett systematiskt sätt analysera elevernas kommunikation och 

handling (“learning as a discource change”). Den svenska översättningen av metodens begrepp är 

hämtade från Jakobson, Lundegård och Wickman (2014). Metoden utgår från ett sociokulturellt 
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perspektiv och bygger vidare på Wittgensteins (1953/1967) diskussioner om meningsskapande och 

Deweys (1938/1997) koncept av erfarenhetsförlopp (“continuity of experience”). 

PEA kan användas för att reda ut hur klassrumssituationen som utvecklas hjälper eleverna att lära sig i 

enighet med undervisningens syften. När man använder metoden så analyserar man elevernas 

kommunikation, alltså vad som sägs och görs. För att analysera vilka didaktiska förutsättningar som 

skapas använder man inom PEA främst fem begrepp som verktyg. Med dessa begrepp kan man på ett 

systematiskt sätt strukturera analysen av elevernas handlingar för att få en mer högupplöst bild av det 

didaktiska meningsskapandet. 

Syfte: I PEA används begreppet syfte dels för att beskriva vad man håller på med men också vad man 

ska lära sig. Syftet speglar alltså inte bara målen utan också de sammanhang som skapas när eleverna 

arbetar för att uppnå målen. Man bör dock skilja på det avsedda syftet och det faktiska syftet som 

uppstod i klassrummet. Det är avgörande att eleverna syfte och lärarens syfte sammanfaller om 

eleverna ska lära sig enligt de mål som läraren har satt upp med undervisningen. Även om syftena 

skiljer sig kan det också leda till ett meningsfullt lärande för eleverna, även om det inte var just det 

som läraren, eller kursplanen, förespråkade. 

Möte: Möten kan liknas vid de sociokulturella redskap som eleverna interagerar med. Begreppet 

används för att analysera vad eleverna möter i situationen, det kan vara kommunikation med andra 

elever eller lärare, det kan vara att se eller interagera med redskap t.ex. en bok, en miniräknare eller 

andra föremål som på något sätt bidrar till den didaktiska situationen. 

När eleverna befinner sig i en lärandesituation så är vad de möter avgörande för hur de förstår 

lektionens syfte samt vilka mellanrum (se nedan) som uppstår. Att reglera vilka möten som sker eller 

inte sker är därför en viktig del av lärarens planering.  

Stå fast: Vi utgår alltid från tidigare erfarenheter och språkliga begrepp när vi interagerar med nya 

situationer. Det som står fast är det som vi omedelbart har tillgång till för att försöka förstå 

situationen. Det som står fast är tidigare kända självklarheter som inte behöver vidare förklaring i det 

sammanhang som råder. 

Relation: Vi använder det som står fast för att skapa relationer. Det innebär att nya samband skapas 

mellan det som står fast och de mellanrum som uppstår i möten med nya situationer.  

Mellanrum: När det som står fast inte är brukligt för att arbeta mot ett syfte eller för att förstå en 

situation så har det uppstått ett mellanrum. Relationer är det vi använder för att “fylla mellanrummen” 

och det är också med relationer som vi uppmärksammar att mellanrum har uppstått. Elever kan bara 

fylla mellanrum som uppmärksammats. Ofta uppmärksammas mellanrum med en fråga. Det är viktigt 

att skapa förutsättningar för att elever uppmärksammar mellanrum som är relevanta för syftet. Bara för 

att ett mellanrum uppmärksammats betyder det inte alltid att det kan fyllas eller att det fylls med något 

som är relevant. 
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Resultat 

Genom att uppmärksamma de mellanrum och relationer som uppstår i klassrumssituationen kan vi 

identifiera och därefter studera de individuella stegen som leder fram mot ett syfte. Vi kan också 

observera vilka mellanrum som kvarstår och alltså inte ledde mot ett konstruktivt lärande under just 

denna lektion. Till underlag för denna undersökning så studeras två elevgrupper som arbetar med 

samma uppgift som går ut på att genomföra vektoraddition, vektorsubtraktion, skalärmultiplikation 

och slutligen bestämma längden, även kallad normen eller magnituden, av en vektor. Eleverna ska 

också försöka formulera något slags matematiskt samband som är användbart för vektoraddition och 

subtraktion.  

Den ena elevgruppen består av fyra elever som kallas E1-E4, den andra gruppen består av tre elever 

och benämns Ea-Ec. Uppgiften var ganska lång och det empiriska underlaget består av två 

ljudinspelningar på 40 och 35 minuter samt fotografier av elevernas lösningar. Hela det inspelade 

materialet transkriberades och analyserades med hjälp av PEA. Nedan följer några intressanta utdrag 

men egentligen utgör hela den transkriberade texten ett underlag för min analys. 

Vektoraddition 

 

 

I det första utdraget ser man den kommunikation som uppstår efter att eleverna i den ena gruppen läst 

den första uppgiften. 

1. Ea: [läser upg 1 högt] … ”skriv en slutsats.” 
2. Eb: Så det är olika krafter som, som ändras. 
3. Ec: Ja som drar. 
4. Eb: Och vi har fyra olika situationer då; a, b, c, d. 
5. Ec: Mmm, men är pilarna då krafterna? 
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6. Ea: Pilarna är krafterna och där de möts, där är föremålet. 
7. Eb: Hur de ändras… exakt. 
8. Ec: Men föremålet kommer dras dit som krafterna drar. 

Direkt så kan vi uppmärksamma en relation mellan vektorns grafiska representation, pilarna, och 

begreppet kraft vilket står fast i någon mening eftersom eleverna inte behöver förklara vad som här 

menas med kraft. De skapar också en relation mellan vektorernas angreppspunkt och positionen av ett 

föremål i ett koordinatsystem, alltså att pilarna utgår ifrån där föremålet befinner sig. Utifrån hur 

eleverna resonerar verkar det först oklart om de verkligen menar krafter eller tänker i termer av ett 

annat relaterat vektorbegrepp nämligen förflyttning men Ec konstaterar att föremålet som antas 

befinna sig i vektorernas angreppspunkt kommer dras i riktning av krafterna vilket kan tolkas som att 

hen menar att föremålet kommer accelerera i krafternas resulterande riktning. 
 
9. Eb: 1a, där finns det två olika situationer då. Där är den ena som går upp. 

10. Ea: Och den andra i sidled. 
11. Eb: Exakt.  
12. Ea: Men kan man inte bara räkna då, hur många steg drar den uppåt…  
13. Ec: Men vi skulle börja…  
14. Ea: Och hur många steg drar den lodrätt… menar vågrätt. 
15. Ec: Man måste börja med att bestämma koordinaterna. 
16. Eb: Där är fyra, tre. Eller tre, fyra och den där är fem, noll. Nej sex, noll! [om vektorernas komponenter] 
17. Ec: Vänta hur tänker du med rutorna? 
18. Ea: Tre, fyra (3,4) och sex, noll (6,0). Och det är så vi ska göra med alla de här. 
19. Ec: Ja, “du ska bestämma koordinaterna…”. 
20. Eb: “ser du något samband mellan de två vektorernas…” 
21. Ea: Om de här, vi säger att de drar samtidigt. Då drar den först, vi kan säga att den drar tre dit [nedre vektorn], den här 

pilen drar också tre dit [övre vektorn]. Då försvinner väll tre härifrån [från nedre vektorn]? Eller? Och så drar man fyra, 
så då är den här uppe, efter tre. Sen kommer den dras tre ditåt, en, två, tre. Kommer den hamna här [pekar på 
koordinat (6, 4)]? I slutläget? 

22. Eb: Nej den kommer hamna ungefär där då [pekar nära (9,4)]. 
23. Ea: Jag fattar inte… Den här är ju längre än den här så den borde ju gå… 
24. Eb: Men den skulle väll inte gå ända dit, den här går ju fyra upp och den där sex steg. Den där går ju fyra upp. 

… 
25. Eb: Ja en person drar ena axeln och sen drar andra axeln. 
26. Ea: Först en, och sen en. 
27. Eb: Exakt. 
28. Ec: Eller båda samtidigt! 
29. Ea: Hon [läraren] menade att dra en åt gången är samma sak som att dra 

båda samtidigt. 
30. Ec: Precis, så den kommer alltid hamna uppe på samma ställe. Men frågan 

nu är vart det stället är? 
31. Ea: Men kolla, vi säger att den först drar den här pilen då. Då ställer den sig 

här uppe [(3, 4)]. Eller hur? Och sen drar den pilen. Menar du att de drar sex 
till åt det här hållet då? 

32. Ec: Nej. Den kommer ställa sig där [(6, 4)]. 
33. Ea: Men den drar väll sex från den här punkten väll ((3, 4) + (6, 0) = (9, 4)]? 

Då kommer den ställa sig här [(9, 4)]? Jag fattar inte, om det inte är så! 

Efter en ganska lång diskussion så har eleverna på rad 33 utfört en vektoraddition med 

triangelmetoden vilket kan anses vara den mest direkta metoden. Eleverna skapar på raderna 15-18 en 

relation mellan pilarnas slutlägen och punkterna i ett koordinatsystem vilket sen visar sig användbart 

för att bestämma den exakta slutpunkten för den resulterande vektorn. En viss osäkerhet råder 

fortfarande, på rad 21 visar Ea ett mellanrum där hen resonerar på ett konstigt sätt kring hur 

vektorernas x-komponenter borde adderas, alternativt räknade hen rutorna i x-led felaktigt. På rad 25-

30 tar eleverna upp ett möte med läraren därefter etableras en ny relation att det inte spelar någon roll i 

vilken ordning vektorerna adderas (�̅� + �̅� = �̅� + �̅�) eller om man anser att �̅� och �̅� verkar på föremålet 

vid separata tillfällen eller båda samtidigt. Oavsett vad så kommer den resulterande vektorn att utgöras 

av samma komponenter. På rad 33 rättar Ea som tidigare verkade osäker Ec och anger den korrekta 

slutpunkten för vektorernas resultant. Efter detta segment löste eleverna vektoraddition 1b-1c ganska 
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snabbt, även om det blev en kort diskussion om hur man skulle göra när vektorernas x-komponent 

gick i olika riktningar.  

34. Ea: Vi gör b. En gång till… eller en gång. Den här drar ju tre, två. Eller hur? 

35. Eb: Tre, två? Nej fyra, två. 

36. Ea: Oj. Ja. 

37. Eb: Så två åt sidan. 

38. Ea: Fyra uppåt. Det betyder att den kommer ställa sig här först [pekar på övre 

vektorns slutpunkt; (-2, 4)] 

39. Ec: Men den drar ju minus. Origon är väll här? Då drar den två minus. 

40. Ea: Aaa. Då kan vi skriva minus. Det var smart, det var bra. Jag tänkte inte på att 

skriva minus. 

41. Eb: Och sen den där den drar bara… sex. 

42. Ea: Den drar bara plus… sex. 

43. Eb: Ja. Sex, noll [(6, 0)]  

44. Ea: Minus två plus sex det blir fyra, sen blir det… fyra. Här typ. 

45. Eb: … ja. 

46. Ea: Och vilken punkt ligger den på då? 

47. Eb: På fyra, fyra… ja men den är sådär. 

Vi märker hur Ec på rad 39 skapar en relation mellan ”två åt sidan” och ett koordinatsystems 

egenskaper. Specifikt origos punkt (0, 0) och att ”två åt sidan” i det här fallet måste vara ”två minus” 

på grund av punktens placering i relation till origo. Därefter resonerar elevgruppen mer som att 

vektorer är något som utgår från origo och rör sig positivt eller negativt längs linjärt oberoende 

riktningar, x-led och y-led. På rad 44 skapar Ea en relation mellan vektoraddition, eller i alla fall 

addition av vektorkomponenter och det som står fast; addition av skalärer. Detta visar sig vara 

användbart senare när de ska formulera ett matematiskt samband för vektoraddition. 

Den andra elevgruppen (E1-E4) kom ganska snabbt fram till ett sätt att utföra vektoraddition genom 

triangelmetoden. De utgick från den ena vektorns slutpunkt och stegade sig fram eller bak ett lämpligt 

antal steg i x- och y-led för att nå resultantens slutpunkt. Även om de verkade greppa vektoraddition 

ganska snabbt så krävdes det lite eftertanke och diskussion för att lyckas formulera ett matematiskt 

samband. 

48. E1: Juste vi skrev ingen slutsats på förra 

49. E2: En slutsats på förra skulle kunna vara att “Oavsett vilken koordinat ni använder först så kommer resultanten bli 

densamma. 

50. E1: Mmm. Ja, jo. Men… vi missar något. 

Vi kan notera att E2 beskriver en viktig egenskap för vektoraddition. Nämligen att additionsföljden av 

vektorkomponenter inte spelar någon roll ungefär så som den andra elevgruppen resonerade på rad 25-

30. Även om det är en relevant observation så sammanfaller det inte med uppgiftens syfte att ”se ett 

samband mellan de två vektorernas och resultantens (slut)koordinater”. Även den andra elevgruppen 

observerade en viktig egenskap för vektoraddition som inte nödvändigtvis sammanföll med lärarens 

syfte att formulera ett samband. 

51. Ec: Men… vad menar [läraren] med att vi skulle beskriva samband mellan de två vektorerna och resultantens 

koordinat? 

52. Ea: [läser] … “ser ni något samband…” 

53. Ec: Är det inte bara att beskriva när… 

54. Eb: Jo det är bara att beskriva den ni ser… och markera ut… 

55. Ec: Om [läraren] inte är ute efter något mer? 

56. Ea: Jag vet inte... men på de här så har ju inte höjden påverkats av längden  

57. Ec: Mmm. 

58. Ea: Aaa. Och längden har inte påverkat höjden. 
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Elev Ea beskriver en viktig observation här på rad 56 och 58 att x och y är linjärt oberoende 

riktningar. Båda grupperna hittar och beskriver sanna matematiska egenskaper i vektorrummet men 

uppmärksammar en visshet om att det förmodligen inte var just dessa insikter som efterfrågades av 

läraren i uppgiften de arbetar med. Eleverna har vid det här laget skapat flera viktiga relationer som 

möjliggör för de att kunna utföra vektoraddition med både triangelmetoden och genom att addera 

vektorernas komponenter. Eleverna har också identifierat två viktiga egenskaper, att additionsföljden 

inte spelar roll samt att x och y är linjärt oberoende riktningar. Både dessa insikter kan dock leda 

eleverna närmare sin slutsats. Elevernas problem här verkar snarare vara att ett mellanrum om vad 

begreppet samband innebär verkar ha uppmärksammats. Eleverna vet hur man gör men inte riktigt hur 

de ska formulera en allmängiltig slutsats i form av ett matematiskt samband. Nedanstående utdrag 

visar hur en av elevgrupperna till slut resonerade för att formulera ett ändamålsenligt matematiskt 

samband för vektoraddition. 

59. E3: [pratar om uppg. 1a] Hur många rutor gick den här?  [räknar ena vektorn] En, två, tre, fyra, fem, sex… den här 

[räknar den andra vektorn] går tre rutor i x, samtidigt som den går fyra i y. Men den här [menar resultanten (9, 4)] går 

ju nio i x… Den totala förflyttningen av båda vektorer i bara x och y ger slutgiltiga koordinaterna på resultanten. 

60. E1: Va? 

… 

61. E3: Den totala förflyttningen för båda vektorer längs x- och y-axeln ger den slutgiltiga koordinaten i resultanten. 

62. E1: Blir det? 

63. E3: Kolla, den här flyttar sig sex i x och den här flyttar sig tre i x. Ger nio! 

64. E1: Jaha! Aaa. 

… 

65. E3: Den här flyttar sig noll y, och den här flyttar sig fyra y. Så det blir fyra. Den här flyttar sig sex i x och den tre, så det 

blir nio. Så summan av de bådas vektorernas förflyttningar i vardera axeln x och y blir slutgiltiga koordinaten. 

66. E2: Mmm. 

67. E1: [skriver] Svumman, summan *fniss* … summan av vektorerna i både x- och y-led? Eller? 

68. E3: Ja något sånt. Man kan ju förklara, liksom, på något akademiskt språk. 

 

Eleverna testar att addera vektorernas slutkoordinater på de andra deluppgifterna och kommer fram till 

resultantens koordinater i samtliga fall. De verkar nöja sig med sin slutsats och formulerar sitt 

samband 
 

69. E1: Summan av vektorernas förflyttning i x och y-led är koordinaten för resultanten. Resultaten? Sudd! Jag kan inte 

skriva! Summan av vektorernas förflyttning i både x- och y-led ger resultantens koordinat. 

70. E3: Nöjda? 

Här ser vi hur E3 på rad 59 skapar en relation mellan vanlig skalär addition, som står fast, och addition 

av vektorernas linjärt oberoende komponenter vilket fyller mellanrummet kring sambandet. Därefter 

ser vi hur E1 och E2 genom mötet med E3 skapar samma relation och sedan hjälps de åt att arbeta 

fram en formulering med ord vilket kan ses som tillräckligt för lektionens syfte. Den andra 

elevgruppen hade liknande problem med ett mellanrum kring begreppet samband men bad läraren att 

förtydliga vad som efterfrågades. Efter mötet med läraren formulerade de ett användbart samband och 

gick vidare till nästa uppgift. 
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Vektorsubtraktion 

 

 

 

Den andra övningen går ut på att utföra vektorsubtraktionen �̅� - �̅�, där �̅�= (3, 4) och �̅� = (1, -2). 

Eleverna har vid det här laget inte fått någon genomgång i hur man genomför vektorsubtraktion utan 

förväntas utgå från det de lärt sig om vektoraddition samt kunna skapa relationer till andra kunskaper 

som står fast för att kunna arbeta mot syftet. Eleverna fick dock lite hjälp från instruktionen genom 

tipset att man kan invertera vektorn �̅� och därefter göra som i den förra uppgiften och addera (−�̅�) 

med �̅�. Nedan ser vi några utdrag som visar de svårigheter som uppstår. 

1. Ec: Då tar vi bara u minus v… Vilket är… fyra… 

2. Eb: Tre, fyra [�̅� = (3, 4)] 

3. Eb: Den där är tre, fyra. Den där är minus… 

4. Ea: Nej den är ett, minus två [�̅� = (1, −2)]. Hur gör man nu? 

5. Ec: Nu tar man, ehh… ett minus tre [eleven säger 1 - 3, men skriver 3 - 1]. Fyra plus, minus två [4+(-2)]. 

6. Ea: Fyra plus minus två… då blir det… 

7. Eb: Två, två! 

8. Ec: Ja! Två, två. 

Eleverna försöker genomföra vektorsubtraktionen men subtraherar endast x-komponenten (−�̅�𝑥) och 

adderar y-komponenten (+�̅�𝑦). Ec skrev ett minustecken framför vektorkomponenterna och lät det 

bara gälla den första komponenten i listan, �̅�𝑥. Det kan bero på ett mellanrum alltså att förståelsen för 

den symboliska vektorrepresentationen brister, minustecknet måste appliceras på alla vektorns 

komponenter. Om vi analyserar förloppet med ett geometriskt perspektiv och tänker på vektorer som 

pilar så ser vi att de endast vänder håll, eller speglar, runt y-axelns symmetriplan och glömmer att även 

vända runt x-axelns symmetriplan, se figur 1. Eleverna är dock inte nöjda utan fortsätter.  
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Figur 6: För att vända håll på vektorn �̅� i ℝ2 behöver båda komponenterna inverteras. 

Detta kan beskrivas som en spegling runt två ortogonala symmetriplan. Eleverna i 
utdraget ovan genomförde bara steg 1. 

 
9. Eb: Två, två då? … vänta. 

10. Ea: Så vi tar bara det här, minus det där? 

11. Ec: Ja. 

12. Ea: Jag fattar, om det nu är så man ska göra… 

13. Ec: Men… den här, är inte den minus-minus då? Och då blir plus? 

14. Ea: Aaa det var det jag tänkte på också. Men det här är ju typ ett, det här är ju en koordinat så jag vet inte om det är så 

när man… 

15. Ec: Men det är väl alltid så? 

16. Ea: Då borde den här bli plus eller? Alltså om vi tar bort parentesen. [menar att om 𝑣𝑦 = −2 så blir −𝑣𝑦 = 2] 

17. Ec: Då tar man plus… två plus fyra [i y-led] 

18. Ea: Så då blir det två, sex [resultanten blir (2, 6) vilket är korrekt] 

Eleverna lyckas nu med subtraktionen men de är fortfarande osäkra på resultatet. I detta läge är det 

oklart om mellanrummet blivit fyllt med en meningsfull relation eller inte. Men att lära enligt PEA 

innebär att förstå att det inte är något man ännu inte behärskar i relation till ett syfte (Jakobson, 

Lundegård och Wickman, 2014).  Eleverna i denna grupp fortsätter att diskutera och ifrågasätta. I 

diskussionen framgår att de inte riktigt vet hur de ska hantera parentesrepresentationen för vektorer 

och de är osäkra på om de gjort rätt. Tillslut tillkallar de läraren som beskriver proceduren för de och 

eleverna verkar nöjda och går vidare till nästa uppgift.  

 

Den andra elevgruppen hade också svårigheter med vektorsubtraktion. De uppmärksammar 

mellanrummet genom att skapa olika relationer, t.ex. föreslår E1 att man kanske ska byta plats på x- 

och y-komponenterna för vektor �̅�, eftersom den är negativ. Hen förstår dock snart att det inte är en 

givande relation mellan vektorsubtraktion och additiv invers utan föreslår istället på rad 19 att gruppen 

bör fokusera på parentesrepresentationen, �̅� = (1, −2) och utgå från den. 
 

19. E1: Jo men du har ju rätt, det är bara att skriva upp det så där [menar att uttrycka vektorn som en lista av 

komponenter; �̅� = (1, −2)]. 

20. E2: Det blir den slutgiltiga koordinaten. Så om man skriver ut.  Om man bara adderar alltihopa. Om man adderar 

varenda koordinat, i alltså. 

21. E1: Att minus.. fast här blir det ju minus. 

22. E3: Men vi ska subtrahera! 

23. E2: Då kan vi använda det som står här; plus och så tar man parantes minus [hänvisar till uttrycket �̅� − �̅� = �̅� + (−�̅�)] . 

24. E1: Men vänta. 

25. E2: Och det kommer ändå bli minus. Minus tar ju över plus. 
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Elevgruppen börjar närma sig en meningsfull relation mellan skalärsubtraktion som står vid och 

vektoraddition samt parentesrepresentationen av vektorkomponenter vilket för de närmare mot syftet 

att genomföra vektorsubtraktion. Innan de hinner utveckla sina tankar så kommer läraren förbi och 

erbjuder hjälp. 
 

26. Lärare: Hur går det, har ni fastnat? 

… 

27. E1: Ja. 

28. Lärare: Och så står det så här, att det är samma som att ta vektor u och addera den omvända, alltså minus v. Och hur 

skulle den omvända v se ut? Om vi satte ett minus framför en vektor, vad händer då?  

29. E3: Att den byter riktning. 

30. Lärare: Den byter riktning! Precis! Så om den byter riktning vad pekar den åt för håll då? 

31. E3: Så! [Visar riktning med pennan] 

… 

32. Lärare: Exakt. Då har ni formen för minus v. Och nu… det var ju samma som att ta den [�̅�] plus den här [−�̅�] 

Efter mötet med läraren fylls mellanrummet och eleverna räknar ut den resulterande vektorns 

komponenter (3-1, 4-(-2))=(2, 6). 

 

33. E3: Jag ser sambandet. Differansen! 

… 

34. E3: Men vad blir slutsatsen? 

35. E1: Ehm.. 

36. E3: Jag bara tänker nu att vi kan räkna så här… minus. Det blir dumt, väldigt dumt. 

37. E4: Jaså? 

38. E1: Men kan man säga; att om man subtraherar slutpunkterna borde vi kunna… med varandra… 

39. E2: Om man skriver ut koordinaten, eller båda vektorernas koordinater. 

40. E1: Ja? 

41. E2: Och sen, i det här fallet ska vi subtrahera. 

42. E1: Ja man skriver ut båda vektorernas koordinater och sen… 

43. E2: Subtraherar den med den andra. 

44. E1: Ja. 

45. E2: Och då blir det ju minus-minus. 

46. E1: Precis, men vad ska vi dra för slutsats? Ska vi skriva det där? Det funkar ju inte för då är vi inte generella. 

47. E2: Nej. 
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48. E3: Är det som en uppgift, är det typ som ett prov det här? 

49. E1: Kanske. Men då blir det ju… om man ska vara generell kan man väll säga typ att… ehh ja. *skrattar* Kan man säga 

att det här är slutpunkterna [menar komponenterna för vektor �̅� och �̅�]. Nej? Jo. Nej? Ok... 

50. E1: Jag kallar de för slutpunkter nu. Men, det är ju bara att följa den där egentligen [�̅� − �̅� = �̅� + (−�̅�)] Följa den 

formeln. E4, har du kommit på någon bra slutsats? Jag vet att du tänker mycket på det. 

51. E4: Nja. Kanske. Vi har ett samband men. 

… 

52. E1: Fokus! …. Kan man säga att x plus y eller nej… Om man subtraherar respektive x- och y-värde med varandra får 

man resultanten! 

Här ser vi hur E3 på rad 33 skapar en relation mellan skalär subtraktion som representerar avståndet, 

eller skillnaden, mellan två tal på en tal-axel och vektorsubtraktion som representerar avståndet, eller 

skillnaden, mellan två vektorer i ett rum. Därefter diskuterar eleverna hur de ska formulera sin slutsats. 

E1 påpekar vikten av att ha en slutsats som är generell för flera fall av vektorsubtraktion, inte bara just 

dessa två vektorer. I den första uppgiften om vektoraddition så uttryckte denna elevgrupp följande 

slutsats ”Summan av vektorernas förflyttning i både x- och y-led ger resultantens koordinat” nu kom 

E1 fram till en slutsats på rad 52 som formulerades på liknande sätt; ”Om man subtraherar respektive 

x- och y-värde med varandra får man resultanten”. 
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Att bestämma magnituden och skalärmultiplicera vektorer 

 

 

När eleverna skulle genomföra skalärmultiplikation (uppgift 3) av vektorer kan vi se att de omedelbart 

fyllde mellanrummet genom en relation mellan vektorernas koefficienter förändring av dess 

komponenter. När denna grupp tidigare jobbade med vektorsubtraktion så fylldes först inte 

mellanrummet med en önskvärd relation vilket ledde till att de endast utförde additiv invers på 

vektorns x-komponent. Här ser vi att det mellanrummet med säkerhet blivit fylld med en önskvärd 

relation eftersom de nu genomfört både subtraktion och skalärmultiplikation på vektorernas 

fullständiga uppsättning komponenter. 

1. Eb: [läser uppgiften] “Rita nu in 2�̅� och 0,5�̅�  i samma koordinatsystem.” 

2. Ea: Vänta, rita in… två u… Alltså fördubblas den. 

3. Ec: Ja. 

4. Ea: Då går den alltså till sex, och till fyra, eller? [2�̅� = 2 ∙ (3, 2) = (6, 4)] 

5. Eb: Ja. 

6. Ea: Och sen den andra blir… halverad…  

7. Ec: Ja så två, tre. [0,5�̅� = 0,5 ∙ (4, 6) = (2, 3)] 

8. Ea: … två, tre. Sådär. 

Den andra elevgruppen hade nästan ingen lektionstid kvar när de kom till uppgiften att 

skalärmultiplicera så de hann inte genomföra alla steg. Men likt den andra gruppen skapade de nästan 

omedelbart en användbar relation, denna gång mellan vektorernas koefficienter och förändringen av 

dess längd, alltså magnitud.  

9. E3: Är det två gånger den där? [menar uttrycket 2�̅�] 

10. E1: Ja då blir det dubbelt så långt på u och hälften så långt på v. 

Efter att ha övat på både addition och subtraktion så visade det sig att båda elevgrupperna nästan 

omedelbart lyckades med skalärmultiplikation. Den ena gruppen resonerade kring förändring av 

vektorkomponenter och den andra kring förändring av vektorernas längd. Båda synsätten får anses 

vara synonyma och giltiga. 

 

Den sista uppgiften (uppgift 4) gick ut på att bestämma magnituden av en vektor som hjälpsamt ritats 

ut i ett numrerat koordinatsystem. Båda grupperna skapade relationer mellan vektorns längd och 

hypotenusan på rätvinkliga trianglar samt Pythagoras sats. En elev skapade först en relation mellan 

vektorns längd och en rätvinklig triangel med katetrarna tre och fyra samt hypotenusan fem, vilket är 

en vanligt förekommande triangel i undervisning och benämns ofta med det beskrivande namnet ”tre-

fyra-fem triangel”. Denna elev kände alltså igen just denna triangel och utbrast direkt att längden 

måste vara fem. 
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Elevernas meningsskapande 

 

För att sammanfatta resultaten visas här en slags tankekarta över elevernas meningsskapande. Löst 

organiserat under syfte grupperas de viktigaste mellanrum och relationer som eleverna skapade under 

lektionen. Enligt Wickman och Östman (2002) så är begreppet relationer kategoriserade enligt 

principen likhets- och olikhetsförhållanden. Jag har valt att inte göra någon sådan distinktion mellan 

dessa kategorier utan fokuserar istället på att sammanlänka relationerna med mellanrummen och/eller 

andra relationer. Detta för att ge läsaren en översikt av vilka relationer som skapades i relation till 

olika mellanrum. 

 

Om en relation var direkt bidragande till att fylla ett mellanrum så är rutorna sammanlänkade med en 

heldragen linje. Om däremot relationen inte verkade mot att fylla mellanrummet i enighet med syftet 

så är rutorna sammanlänkade med en streckad linje.  

 

Exempelvis, under syftet ”Addition av vektorer” nedan ser vi att relationen ”Höjden påverkas inte av 

längden och längden påverkas inte av höjden” är sammankopplad med två mellanrum. Dels en 

streckad linje mot ”Vilket samband beskriver operationen?” och en heldragen linje till ”Hur 

bestämmer vi den resulterande vektorn?”. Relationen var alltså i detta sammanhang inte direkt 

bidragande till att hitta ett samband som beskriver operationen men däremot bidrog relationen till 

insikter som kan vara användbara för själva genomförandet av operationen.   
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Diskussion 

Genom att tillämpa den typ av diskursiva analys som beskrivits i metod-delen kan vi synliggöra 

elevernas meningsskapande i möten med den fysiska miljön, varandra och andra individer (Wickman 

och Östman 2002). Min forskningsfråga var att kartlägga den praktiska epistemologin i termer av vilka 

relationer som skapades för att fylla de mellanrum som uppstår samt vilka möten och vilken tidigare 

kunskap som står fast för att etablera dessa relationer. Ytterligare ett syfte med studien är att försöka 

identifiera speciella svårigheter och möjligheter med vektorundervisning på gymnasienivå. 

De elevgrupper som jag följde hade inte någon tidigare utbildning om vektorer, i alla fall inte från 

gymnasiet. Men eleverna har troligen förståelse för anknytande begrepp eftersom de läser en 

kombination av två gymnasieprogram, industritekniska programmet (IN) och teknikprogrammet (TE). 

Det finns flera relevanta erfarenheter från andra kurser att använda för att skapa relationer och fylla 

mellanrummen som uppstår i problemlösningsmomentet. Eleverna har tränat sin geometriska intuition 

t.ex. när de gjort tekniska ritningar på papper, 3D-modeller av detaljer i ett CAD-program (computer-

aided design) samt format olika fysiska komponenter med fräsar och svarvar. De har även erhållit en 

vana av koordinatsystem från kurser i matematik, datorstyrd produktion och robotteknik. Även om det 

ofta inte uttryckligen nämndes av eleverna så bör dessa erfarenheter ha varit viktiga pusselbitar och 

kunna anses vara något som står fast i situationen där de arbetar med vektorproblem. 

Rosenbloom (1969) framhäver nyttan i att öva elevernas geometriska förståelse för vektorer. 

Dessutom tenderar elever att använda sig av bekanta strukturer för att ta sig an nya problem tills de 

erhållit en bredare förståelse för det nya konceptet (Coll & Treagust, 2001). Undervisningen hade här 

ett fokus på vektorer som geometriska objekt vilket visade sig vara en framgångsrik strategi för att 

kunna genomföra vektoraddition eftersom det anknöt till flera bekanta situationer för eleverna. Även 

om eleverna snabbt började prata om koordinater och siffror så använde de sig ofta av fingrarna och 

”mätte upp” vektorerna för att sedan flytta runt de mentalt. Additionen skedde till stor del med 

triangelmetoden vilket är en geometrisk metod. 

Även hur eleverna introducerats till problemet samt själva uppgiftens utformning spelar stor roll i hur 

de väljer att angripa problemet. I detta fall använde sig läraren av begreppen kraft och hastighet i 

liknelse till vektor-begreppet och det speglade också de ord som eleverna använde sig av när de 

resonerade med varandra och diskuterade pilarnas fysikaliska betydelse. Även om eleverna använde 

sig av vektorstorheten kraft för att ge pilarna en fysikalisk tolkning så tror jag inte de tänkte i termer 

av kraft utan snarare använde sig mentalt av vektorstorheten förflyttning. ”Först drar den pilen ett visst 

antal rutor upp dit, sen därifrån drar den andra pilen så och så många rutor dit” ungefär som en pjäs 

som flyttas stegvis på ett bräde. I en rent fysikalisk tolkning så beter sig begreppet kraft annorlunda 

även om den resulterande vektorn har samma längd och riktning oavsett vilken tolkning eller 

fysikaliska storheter man lägger in. Andra indikationer som tyder på att eleverna tänkte i termer av 

förflyttning är att de löste uppgiften med triangelmetoden samt att de inte har hunnit läsa några 

fysikkurser på gymnasienivå och därmed saknar detaljerad kunskap om vad en kraft är och vad krafter 

gör. Enligt Georgios, Panayotis och Athanasios (2005) så tenderar en fysikalisk tolkning av vektorer 

som förflyttning att leda till addition med triangelmetoden men en fysikalisk tolkning av vektorer som 

kraft leder mer naturligt till parallellogram-metoden.  

Det kanske inte spelar så stor roll vilken vektorstorhet eleverna väljer att använda för att representera 

pilarna så länge det leder fram mot ett givande syfte men det är intressant att följa hur de tänker 
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eftersom vissa tankesätt lämpar sig bättre än andra för att lösa vissa typer av problem. Eleverna i 

denna studie löste uppgifterna om vektoraddition, skalärmultiplikation och att bestämma längden på 

vektorer ganska snabbt och det verkade inte dyka upp några speciella svårigheter eftersom de hade 

många relevanta erfarenheter som står vid samt möten med lärarens genomgång och varandra. Allt 

detta möjliggjorde att många relationer kunde skapas och fylla de mellanrum som uppstod. 

Vi kan se att det förekom svårigheter och tog lång tid för både elevgrupperna att lösa uppgiften om 

vektorsubtraktion trots likheterna med vektoraddition. Den diskursiva analysen pekar på att det kan 

bero på ett allt för geometriskt orienterat tankesätt. Både vektoraddition och skalärmultiplikation 

verkar lämpa sig väl för en geometrisk tolkning eftersom det bara innefattar ett mentalt steg; att 

förflytta ena vektorns startpunkt till den andras slutpunkt respektive att förlänga eller förkorta en 

vektor enligt koefficientens magnitud. Däremot att utgå från ett geometriskt tankesätt och genomföra 

vektorsubtraktion kräver två mentala steg. Först så måste den ena vektorn manipuleras, den byter 

riktning, därefter fortgår handlandet enligt vanlig vektoraddition. Själva steget att byta riktning och 

sedan addera visade sig vara svårt, kanske för att eleverna försökte genomföra båda stegen samtidigt 

mentalt. Även att tolka vad som menas med att en vektor byter riktning visade sig svårt. Eleverna 

försökte spegla vektorn kring enbart ena axeln eller testade att byta plats på x- och y-komponenten. 

Rent fysikaliskt kan det nog också vara konceptuellt svårt att förstå vad en negativ vektor, eller 

negativ pil kan tänkas innebära eller representera i någon verklig kontext. Eleverna sökte sig snabbt 

mot ett matematiskt resonemang men de behärskade inte vektorers symboliska representation lika väl 

utan använde sig av egna formuleringar och tolkningar som de byggt upp själva medan de arbetade 

med materialet. 

Om man däremot inte tänker så geometriskt utan istället behärskar vektorns symboliska 

representation, som en lista av komponenter, så är det nog inte mycket svårare att subtrahera än det är 

att addera. Det tankesättet kräver lika många mentala steg som för addition och man behöver bara 

behärska de två vanliga additiva räknesätten samt vara bekant med den symboliska 

vektorrepresentationen för att komponentvis kunna subtrahera en vektor från en annan. Därefter är det 

lättare att gå tillbaka till en geometrisk tolkning eftersom den resulterande vektorn uttrycker skillnaden 

mellan de två ingående vektorerna; �̅� − �̅� genererar den vektor som går från �̅� till �̅�. Det förhållandet 

är nog svårt att se innan man har ritat ut den resulterande vektorn. 

Det är också lämpligt att diskutera graden av subjektivitet och den generella validiteten av mina 

resultat. Resultaten grundas på min tolkning av analysmetoden, PEA. Ett av syftena med att använda 

PEA är att få en enhetlig och väl definierad struktur att applicera på min data för att tolka och sortera 

undervisningens händelseförlopp. Genom att följa en etablerad och väl definierad metod blir analysen 

mindre subjektiv och på det sättet är modellen kraftfull. PEA har också en tydligt fördelad 

begreppsvärld som ger en bra bild av meningsskapandet, eller epistemologin. Men metoden har också 

begränsningar, den bygger på ett antagande att varje gång en relation etableras för att fylla ett 

mellanrum så sker detta genom att man ser ett samband mellan något som står fast och det man förut 

inte kunde (Jakobson, Lundegård & Wickman, 2014). Att definiera vad som står fast är ganska viktigt 

enligt PEA-metoden eftersom det utgör en av grunderna till lärandet. Rent praktiskt var det ofta svårt 

att hitta belägg för vad som står fast utifrån den transkriberade elev-kommunikationen. Ofta behövde 

man läsa lite mellan raderna och inferera det som står fast i situationen vilket ger en grad av osäkerhet. 

Enligt min tolkning av metoden och den data jag utgick från så var det lättare att följa 

meningsskapandet i termer av vilka relationer som etablerades och hur de samspelade för att fylla 

mellanrummen som uppstod. Samt att observera vilka mellanrum som kvarstod och inte blev fyllda på 

ett sätt så att det bidrog till att arbeta mot undervisningens syfte.  
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Det kan också diskuteras om PEA-metodens begrepp beskriver en förenklad binär antingen-, eller-syn 

av lärandeförlopp. Kan mellanrummen vara halv-fyllda av ett dussin olika luddiga erfarenheter? Hur 

avgränsar man ett mellanrum? Men, en allt för komplicerad metod går heller inte att följa och PEA 

som den ser ut och är beskriven i litteratur är enligt mig både användbar och tydlig för att analysera 

undervisning. Begreppen som metoden bygger på är nog lämpligast att användas på undervisning i 

matematik, teknik och naturvetenskap. 

Bollen et. al. (2017) påpekar vikten av att förstå flera olika sätt att representera fysikaliska begrepp för 

problemlösning. Bollen et. al. framhäver också att om man kan använda sig av olika slags 

representationer så ökar förståelsen för matematiska och fysikaliska koncept. Med stöd av detta samt 

mina resultat vill jag påpeka att det även är viktigt att ta upp och arbeta med den symboliska 

representationen av vektorer inom undervisning om vektorer. Undervisning om vektorer med ett fokus 

på den geometriska aspekten är utan tvekan en bra introduktion för att snabbt får elever att förstå vad 

en vektor är och kunna tillämpa vissa vektoroperationer i matematik- och fysikundervisning. Däremot 

lämpar sig en symbolisk representation bättre för andra typer av operationer som t.ex. 

vektorsubtraktion. I slutändan är det viktigt att eleverna förstår båda aspekterna av området. 
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