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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte har varit att försöka få en bild av hur bevis och bevisföring fokuseras och har fokuserats i gymnasiematematiken. De 
frågeställningar arbetet inriktas på är vad elever har för attityd till matematiska bevis, syn på matematiska bevis samt kunskap om matematiska 
bevis. I uppsatsen har olika läroböcker som använts under de senaste decennierna studerats, och då genom att se hur härledningen av ett par 
centrala satser har genomförts. Vidare har kursplaner, läroplaner samt litteratur som berör didaktiska aspekter på matematiska bevis granskats. 
För att få svar på frågeställningarna ovan så har dels en enkätundersökning och dels ett test genomförts bland naturvetarelever på en 
gymnasieskola i Sydsverige.  
Resultatet av studien visar att det är svårt att påstå att bevisfokuseringen i läroböcker och kursplaner skulle ha genomgått en drastisk förändring 
under de senaste decennierna mot en mindre bevisorienterad matematik, även om det finns exempel från läroboksanalysen som stöder ett sådant 
påstående. Resultatet från enkäten visar att elevernas uppfattningar om matematiska bevis på det hela taget är diffusa och att det finns många 
olika typer av föreställningar. Ett påtagligt resultat är att eleverna resonerar kring formlers giltighet när de beskriver det matematiska beviset. En 
elevgrupp i studien har en syn på det matematiska beviset som ligger nära ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Anledningen till att det finns 
elevgrupper som associerar matematisk bevisföring till en naturvetenskaplig metod kan ha sin förklaring i att eleverna är färgade av andra 
förhållningssätt som finns i deras utbildning. Resultatet visar å andra sidan att det finns elever som uppfattar beviset som en del av ett större 
sammanhang där beviset bygger på tidigare grunder och genomförs exempelvis med hjälp av logiken. Undersökningen ger också uttryck för att 
en stor del av eleverna anser att det är viktigt att kunna bevisa matematiska satser, samtidigt som många av eleverna misslyckades med att 
bevisa enklare påståenden i det test som genomfördes. Detta kan möjligen hänga samman med att bara omkring en fjärdedel av de elever som 
ingick i studien instämde helt i påståendet att de haft möjlighet att öva på bevis i gymnasiet. 
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har fokuserats i gymnasiematematiken. De frågeställningar arbetet inriktas på är vad elever 
har för attityd till matematiska bevis, syn på matematiska bevis samt kunskap om 
matematiska bevis. I uppsatsen har olika läroböcker som använts under de senaste 
decennierna studerats och då genom att se hur härledningen av ett par centrala satser har 
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matematiska bevis granskats. För att få svar på frågeställningarna ovan så har dels en 
enkätundersökning och dels ett test genomförts bland naturvetarelever på en gymnasieskola i 
Sydsverige.  
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stöder ett sådant påstående. Resultatet från enkäten visar att elevernas uppfattningar om 
matematiska bevis på det hela taget är diffusa och att det finns många olika typer av 
föreställningar. Ett påtagligt resultat är att eleverna resonerar kring formlers giltighet när de 
beskriver det matematiska beviset. En elevgrupp i studien har en syn på det matematiska 
beviset som ligger nära ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Anledningen till att det finns 
elevgrupper som associerar matematisk bevisföring till en naturvetenskaplig metod kan ha sin 
förklaring i att eleverna är färgade av andra förhållningssätt som finns i deras utbildning. 
Resultatet visar å andra sidan att det finns elever som uppfattar beviset som en del av ett större 
sammanhang där beviset bygger på tidigare grunder och genomförs exempelvis med hjälp av 
logiken. Undersökningen ger också uttryck för att en stor del av eleverna anser att det är 
viktigt att kunna bevisa matematiska satser, samtidigt som många av eleverna misslyckades 
med att bevisa enklare påståenden i det test som genomfördes. Detta kan möjligen hänga 
samman med att bara omkring en fjärdedel av de elever som ingick i studien instämde helt i 
påståendet att de haft möjlighet att öva på bevis i gymnasiet.  
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Som lärarstudent i matematik får jag ibland känslan av att gymnasiematematiken fokuserar 
kring beräkningar och att djupare tankar rörande matematikens väsen inte berörs. Den egna 
erfarenheten säger att det finns många frågor om matematikens struktur som vissa elever 
funderar på och som kanske inte alltid besvaras i gymnasiematematiken. Varför är exempelvis 
2 + 3 = 5? Stämmer denna utsaga bara för att detta är självklart då eleven har vant sig vid 
detta under år av räknande, eller finns det underliggande orsaker och sammanhang varur detta 
följer? Sådana funderingar ligger nära det matematiska beviset. Vad har gymnasieelever i 
matematik för syn på det matematiska beviset? Är det så att eleven anser att bevis av olika 
påståenden kan ske utifrån tidigare satser och axiom och att bevisföringen sker bland annat 
med logikens hjälp eller har eleverna andra uppfattningar?  
 
Andra frågor som ligger nära tillhands är vad eleverna har för förmåga att genomföra enklare 
bevis. Studier av detta har genomförts av bland annat Nordström (2003) där det exempelvis 
framkom att många av de elever som ingick i underökningen uppvisade svårigheter att bevisa 
enkla matematiska påståenden. I anslutning till detta är det även intressant att försöka få en 
bild av de känslomässiga attityderna hos eleverna till matematiska bevis. Mera omfattande 
undersökningar har genomförts tidigare (Skolöverstyrelsen, 1983), där det bland annat visade 
sig att bevis och bevisföring inte var särskilt uppskattat bland eleverna. 
 
Ytterligare funderingar som fanns innan detta arbete drogs igång var om bevisfokuseringen i 
gymnasiematematiken på något sätt hade förändrats under de senaste decennierna. Är det så 
att gymnasiematematiken i någon mening har urvattnats och att detta skulle ha tagit sig 
uttryck i en minskad bevisfokusering i gymnasiematematiken? Bakgrunden till dessa 
funderingar är de påståenden som man möts av i media där det exempelvis utmålas att 
kunskapsnivåerna sjunker för olika elevgrupper.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med föreliggande examensarbete är att få en inblick i hur matematiska bevis och 
matematisk bevisföring fokuseras och har fokuserats i gymnasieskolan. De frågeställningar  
arbetet fokuserar på är elevers attityder till, syn på samt kunskap om matematiska bevis. Med 
attityd menas en mera känslomässig inställning till bevis och bevisföring. Exempel på detta är 
huruvida eleven tycker det är roligt och lätt att bevisa matematiska satser. Synen åsyftar de 
uppfattningar och föreställningar eleven har om vad bevis och bevisföring innebär i 
matematisk mening. Med elevens kunskap om matematiska bevis menas bland annat elevens 
förmåga att kunna genomföra matematiska bevis. Med bevis avses det matematiska beviset 
som objekt, medan bevisföring står för genomförandet av matematiska bevis. Vad det gäller 
avgränsningar fokuserar inte examensarbetet på att spegla olika lärares uppfattningar i frågan. 
Examensarbetes mål är inte heller att ge en kvalitativ beskrivning av elevers förståelse av 
matematiska bevis. 
 
1.3 Metod och källor 
 
För att få en bild av hur bevis och bevisföring fokuseras och har fokuserats i gymnasieskolan, 
samt vad elever har för attityd till, syn på och kunskap om matematiska bevis finns det flera 
olika angreppssätt. Nedan följer en beskrivning av de metoder som använts för att belysa de 
olika områdena, där den metodiska tonvikten främst ligger på den undersökning som har 
genomförts inom ramen för detta arbete på en gymnasieskola i Sydsverige. 
  
1.3.1 Litteraturstudier kring matematiska bevis samt didaktiska aspekter 
   
Under det inledande avsnittet belyses främst det matematiska beviset i allmänna ordalag. 
Tanken med detta är att få en bild av det objekt som hela uppsatsen kretsar kring, vilket är 
viktigt att lyfta fram då eleverna i den enkätundersökning som beskrivs nedan själva uttrycker 
sin syn på det matematiska beviset. Rent metodiskt är det främst en sammanställning av olika 
matematikers syn på det matematiska beviset. Ett problem med en del av källorna är att de har 
en ganska djup filosofisk vinkling, vilket gör dem svårtolkade (exempelvis Hardy, 1929 ). 
Därefter fokuseras mera på de didaktiska aspekterna på det matematiska beviset. Detta avsnitt 
är främst en sammanställning av olika typer av forskning på det didaktiska området som har 
att göra med just bevis och bevisföring. Det är viktigt att konstatera att denna 
sammanställning gjorts dels i ett nationellt, dels i ett internationellt perspektiv, och att därmed 
alla resultat kanske inte låter sig överföras på en svensk verklighet. Vidare tillhör inte alla 
elever i de olika studierna samma åldersgrupp. De olika perspektiven är ändå viktiga för att 
försöka få en bild av forskningsläget vad det gäller de didaktiska aspekterna. 
  
1.3.2 Studier av kursplaner och läroböcker 
   
I uppsatsen har även en undersökning rörande kursplaner, och läroböcker genomförts. Ser 
man först till själva läroboksanalysen så har läroböcker som ansluter till de två senaste 
läroplanerna för gymnasieskolan, Lgy70 och Lpf94 studerats (Skolöverstyrelsen, 1971a; 
Skolöverstyrelsen, 1971b; Skolverket, 2000; Skolverket, 2004). Tanken med att studera denna 
dryga 30- årsperiod är att se om det finns någon tendens åt något håll vad det gäller 
fokuseringen av bevisen i läroböckerna, samt att få en inblick i hur dagens läromedel 
använder sig av bevis. Metoden för analysen innebär att tre läroboksserier som ansluter till 
Lgy70 har studerats, nämligen Studium matematik (Nyman m.fl., 1982; Nyman m.fl.1990), 
Gamma (Björup m.fl., 1982; Björup m.fl., 1991) samt Matematik 2000 (Björk m.fl., 1990; 



 3 
 

Björk m. fl., 1991). De två läroboksserier som har studerats och som ansluter till Lpf94 är 
följande: Matematik 3000 (Björk och Brolin, 2000; Björk och Brolin, 2001) samt Delta 
(Björup m.fl., 1994; Björup m.fl., 1995). Valet av dessa böcker till studien kan motiveras med 
att de i någon mening varit flitigt använda i gymnasieskolan. Vidare är Deltaserien ovan en 
fortsättning på Gammaserien, samt Matematik 3000 en fortsättning på Matematik 2000. Dessa 
läroboksserier har bland annat använts på Naturvetenskaplig/Teknisk-linje samt det 
naturvetenskapliga programmet. Dels kan man motivera detta val av läroböcker med att de 
bör ge någon form av inblick i hur det i bästa fall kan se ut och har sett ut ute på 
gymnasieskolorna vad det gäller bevis och bevisföring, då eleverna på ovan nämnda linjer och 
program var och är de som har haft mest matematik i sin utbildning. Vidare går elevgruppen 
som deltog i enkätundersökningen, och som beskrivs nedan, på det naturvetenskapliga 
programmet. Analysen av läroböckerna fokuserar på presentationen av två centrala 
matematiska begrepp, nämligen Pythagoras sats samt derivatan av f(x) = xn, där n är ett 
positivt heltal. I jämförelsen av de olika presentationerna har främst tydliga gemensamma och 
tydliga ickegemensamma drag lyfts fram. Värt att poängtera är att läroboksanalysen inte 
strävar efter att vara heltäckande, utan att snarare ge en inblick i bevisfokuseringen i 
läroböckerna. Vidare har härledningen av deriveringsregeln som beskrivs ovan exempelvis 
studerats av Bremler (2003) i en licentiatavhandling om derivata i matematikläroböcker.  
    
Vad det gäller studien av kursplanerna som ansluter till Lgy70 och Lpf94 så har i princip alla 
avsnitt som explicit behandlar bevis och bevisföring lyfts fram. Kursplanerna är de som gällde 
för den naturvetenskapliga och tekniska linjen i matematik (Skolöverstyrelsen, 1971a; 
Skolöverstyrelsen, 1971b) samt den som gäller för det nuvarande naturvetenskapliga 
programmet (Skolverket, 2000). Ett problem med tolkningen av innehållet i de båda 
kursplanssamlingarna är att de är skrivna på ett relativt olikt sätt. Exempelvis har 
kursplanerna som ansluter till Lpf94 betygskriterier som är tämligen omfattande. 
 
1.3.3 Enkätundersökning och test rörande det matematiska beviset 
 
Den stora delen av denna uppsats berör elevernas syn på, attityd till och kunskap om 
matematiska bevis och bevisföring. För att få inblick i dessa frågor har elever på en 
gymnasieskola i Sydsverige studerats och då med hjälp av en enkätundersökning samt ett test 
(se bilaga 1 och bilaga 2). Gymnasieskolan i fråga har tre parallella gymnasieklasser på det 
naturvetenskapliga programmet, således totalt nio klasser på skolan. Ambitionen var att 
samtliga dessa klasser skulle delta i undersökningen. Motiveringen för valet av dessa klasser 
är delvis att denna elevgrupp har mest matematik i sin utbildning av alla program, vilket 
således borde ge en inblick i hur det i bästa fall ser ut ute på gymnasieskolorna. Tanken var att 
alla treor på det naturvetenskapliga programmet skulle tagit del av den mera omfattande 
undersökningen som finns i bilaga 2, och som innefattar både en enkätdel och ett test. Vidare 
delades enkätdelen samt en allmän fråga rörande elevernas syn på det matematiska beviset ut 
till samtliga ettor och tvåor på det naturvetenskapliga programmet (se bilaga 1). Vad det gäller 
den mera omfattande undersökningen där treorna deltog möjliggjordes undersökningen 
genom att de tre fysiklärarna i de tre klasserna uppgav att de kunde låta genomföra 
undersökningen under en fysiklektion. Ett problem med detta var att alla treor inte läste fysik 
B vilket var den kurs som fysiklärarna undervisade i. Samtidigt fick man överväga det faktum 
att eleverna i trean sällan var samlade i en storklass, samt svårigheten med att övertyga lärare i 
andra ämnen varför de skulle ha ägnat 30-40 minuter åt matematiska bevis, vilket var den tid 
som testet krävde. Tilläggas bör att fysiklärarna uppmanades att välkomna de elever som inte 
läste fysik B vid tillfället i fråga att närvara vid testet. Eleverna i trean hade en gemensam 
nämnare vad det gäller matematikkunskaper så till vida att de läst minst t.o.m. D-kursen. Vad 



 4 
 

det gällde E-kursen i matematik lästes den endast av hälften av naturvetareleverna på 
gymnasieskolan i fråga. Hade testet genomförts på dessa lektioner hade således ett färre antal 
elever nåtts än vad som nu gjordes när testet genomfördes i anslutning till en fysik B-lektion. 
Vad det gäller den enkätdel i bilaga 1 som endast utgick till ettorna och tvåorna var avsikten 
att denna skulle genomföras i anslutning till en mattelektion, vilket samtliga lärare i 
matematikklasserna på naturprogrammet samtyckte till. Lärarna fick omkring tre veckor på 
sig att låta genomföra det hela i sina klasser. Under denna tid företogs bland annat tre 
personliga besök på skolan, främst för att påminna lärarna om vikten av att få in enkäterna, 
samt att hämta material från de klasser som redan var färdiga. Efter denna tid visade det sig 
att två klasser i årskurs ett ställt upp, dvs. en klass hade avböjt sitt deltagande, samt tre klasser 
i årskurs två deltagit. Av eleverna i årskurs tre visade det sig att omkring 40 elever på något 
sätt hade bearbetat materialet, dvs. omkring hälften av eleverna. Vad det gäller deltagandet 
kan det delvis förklaras med att det byggde på frivillighet samt att eleverna i övrigt var 
tidsmässigt pressade i skolan. Detta ledde möjligen till att de hellre använde den åsidosatta 
lektionstiden till annat. Slutligen bör nämnas att undersökningen genomfördes så att eleverna 
svarade anonymt, samt att föräldrar/vårdnadshavare till elever under 18 år underrättades 
skriftligt om sina söner/döttrars deltagande. Anledningen till detta är de forskningsetiska 
principer som bl.a. finns beskrivna i en skrift från Vetenskapsrådet (2002). 
 
1.3.4 Frågorna i enkäten och testet 
 
Vad det gäller konstruktion av och användande av enkäter är detta inte helt oproblematiskt. 
En faktor som spelar in är exempelvis att alla elever inte ger de svar som de anser vara sanna, 
utan istället svarar som de tror att den som genomför undervisningen förväntar sig. Andra 
problem kan dyka upp då det ställs känsliga frågor om exempelvis betyg och där vissa elever 
av olika anledningar inte svarar sanningsenligt. Dessa och liknade faktorer som man bör vara 
medveten om vid enkätundersökningar beskriver exempelvis Wärneryd m. fl. (1993). 
 
Studeras först den enkät som finns i bilaga 1 och som var ämnad till eleverna i första och 
andra klass på naturvetarprogrammet så är innehållet i denna som följer. Enkäten börjar med 
nio flervalsfrågor, där frågorna i sig delvis är hämtade från eller inspirerade av en 
undersökning som genomförts tidigare på universitetselever i ett liknande syfte (Almedia, 
2000). Frågorna har karaktären av påståenden där eleverna tar ställning bland alternativen: 
"tar helt avstånd", "tar delvis avstånd", "instämmer i stort sett" samt "instämmer helt". Fråga 
tio är en essäfråga där eleven beskriver vad som menas med ett bevis. Slutligen anges det 
senaste matematikbetyget eleven erhållit. Frågorna speglar främst elevens attityd till och syn 
på matematiska bevis, men fokuserar även exempelvis på huruvida det är viktigt att kunna 
hantera bevis för att klara gymnasiekurserna, samt om förståelsen för matematiken underlättas 
med hjälp av bevisen. Elevens faktiska förmåga vad det gäller bevisföring kommer man av 
förståeliga skäl inte åt lika lätt i enkätundersökning som denna. Denna förmåga belyses i det 
test som eleverna i årskurs tre på naturvetarprogrammet fick genomföra. Se bilaga 2. Detta 
test innefattar den enkätdel och den essäfråga som beskrivits ovan och som finns i bilaga 1, 
samt fyra ytterligare frågor benämnda A, B, C och D.  
 
Vad det gäller fråga A och B (se bilaga 2) är de hämtade från en tidigare studie av Godino och 
Reico (2001), som lät spanska nybörjarstudenter svara på dessa frågor. Samma frågor har 
även använts i en svensk studie av svenska nybörjarstudenter i högskolematematik 
(Nordström, 2003). Frågornas syfte är att få en inblick i vad eleverna har för förmåga att 
genomföra enklare matematiska bevis, samt att se vilka metoder de använder sig av när de 
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visar påståendena. Innehållet i fråga A har en talteoretisk karaktär och innehållet i fråga B har 
en geometrisk karaktär.  
 
Fråga C (se bilaga 2) handlar om ett bevis av ett talteoretiskt påstående, och är hämtad från en 
tidigare undersökning av Healy och Hoyles (2000) i Storbritannien då 14-15 åringar ingick i 
en studie rörande uppfattningar mm. om matematiska bevis. Frågan är upplagd så att eleven 
får välja det som eleven anser vara det bästa beviset bland sex givna bevisförslag till ett 
påstående. Förslag nr ett har en algebraisk och mera formell karaktär, förslag nr två innebär 
att man listar några exempel, förslag nr tre har en bildmässig karaktär. Förslag nr fyra och sex 
har en resonerade karaktär utifrån underliggande egenskaper, samt ett minimum av algebra. 
Förslag nr fem är algebraiskt men direkt felaktigt.  
 
Fråga D (se bilaga 2) har samma upplägg som fråga C, men denna gång uppmanas eleven att 
välja det bästa beviset bland fyra förslag till ett geometrisk påstående. Förslag nr ett är ett 
bevis med hjälp av kongruens, men i någon mening ofullständigt och kan vara svårt att följa 
då viktiga steg strukits. Bland annat har en hänvisning till kongruens strukits. Vidare har en 
hänvisning till triangelns vinkelsumma strukits. Förslag nr två är empiriskt. Förslag nr tre är 
ett mera formellt algebraiskt bevis. Förslag nr fyra är algebraiskt och direkt felaktigt. Då fråga 
A och B i någon mening mäter kunskapsnivån vad det gäller bevisföringen så speglar fråga C 
och D mera synen på vilken typ av resonemang som eleven anser tillfredsställande i ett 
matematiskt bevis. Anledningen till att direkt felaktiga bevis tagits med i fråga C och D är att 
eventuellt se om eleven kanske bara går efter formen på beviset, och inte sätter sig in i 
innehållet. 
    
Vad det gäller bearbetningen av samtliga frågor i enkätdelen är svarsfrekvensen på de olika 
alternativen under de olika påståendena av intresse. Beträffande essäfrågan om elevens syn på 
det matematiska beviset bearbetas dessa svar genom att studera generella drag i de olika 
svaren. Även frågorna C och D låter sig analyseras genom att studera svarsfrekvensen för de 
olika alternativen. Frågorna A och B är i någon mening svårare att analysera. Metoden för 
kategoriseringen av svaren på dessa frågor innebär att det bedöms om det finns en fungerande 
bevisidé eller inte i resonemanget. Med detta menas att det undersöks om det finns ansatser i 
resonemanget som kan leda fram till en riktig slutsats. Finns det en fungerande bevisidé så 
undersöks det om bevisidén är fullständigt genomförd eller ej. I det förstnämnda fallet utgår 
eleven från giltiga förutsättningar och kommer på så sätt fram till ett acceptabelt resultat. I det 
andra fallet utgår eleven på samma sätt från giltiga förutsättningar men misslyckas med att nå 
ett acceptabelt resultat. Finns det ingen fungerande bevisidé så undersöks det om eleven 
motiverar påståendet som skall bevisas genom att ange exempel som anknyter till det som 
skall bevisas eller ej. Analysen ger således upphov till fyra olika kategorier av svar förutom 
de som inte behandlar frågan alls. Detaljer av analysen redovisas under rubriken 3.3.  
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2 Resultat av litteraturstudien 
 
2.1 Det matematiska beviset 
 
Det matematiska beviset är det objekt som detta arbete handlar om och det är därför på sin 
plats att belysa några teorier och tankar som finns kring det matematiska beviset. Ser man det 
hela i ett historiskt perspektiv så beskriver exempelvis Galda (1981) att det matematiska 
beviset var en grekisk uppfinning och där Euklides Elementa i någon mening satte den 
metodiska standarden för bevisföringen i matematiken. Euklides system bestod av 
odefinierade termer, definitioner, axiom, postulat och satser, men angav inte explicit de lagar 
som användes då man drog slutsatser i ett bevis. Vidare tillät man att vissa påstående i 
teorierna fick stå som självklara. Detta var enligt Galda ett av de stora problemen med 
Euklides system, då man i bevisföringen använde sig av intuitiva antaganden som i sig inte 
motiverats fullständigt, och att Euklides system borde innehållit flera axiom en det i själva 
verket gjorde. Dagens axiomatiska system har vanligtvis enligt Galda en given mängd av 
regler för hur man går från olika påståenden till andra i ett bevis, eller låter hänvisa till 
välkända logiska regler. Den mängd av axiom som används i en speciell matematisk teori bör 
uppfylla följande villkor; den bör vara motsägelsefri, fullständig samt axiomen bör vara 
oberoende av varandra. Vad det gäller motsägelsefriheten innebär det att axiomen inte skall 
motsäga varandra, vad det gäller fullständigheten är förhoppningen att alla sanningar inom 
systemet kan erhållas från axiomen. Axiomens oberoende innebär att ett axiom inte följer av 
de övriga. Ett faktum som inte bör förbigås och som handlar om de matematiska bevisen är att 
Gödel och Church  visade att det finns sanningar inom ett axiomsystem som inte kan bevisas 
vara sanna (Appel och Haken, 1978), vilket i sig kan vara nedslående om man nu är ute efter 
ett bevis av någon matematisk sats.  
    
Värt att poängtera är också att synen på det matematiska beviset även hänger ihop med 
filosofi och tankar kring matematikens grundvalar (Galda, 1981). Under 1900-talet märks 
främst tre strömningar, nämligen logicismen, formalismen och intuitionismen. Logicisterna 
menade bl.a. att matematiken kan definieras i rena logiska termer. Formalisterna såg de 
matematiska objekten som symboler som inte behöver tolkas, medan intuitioniserna såg 
exempelvis de reella talen som något som vi fått genom vår intuition. De olika synsätten gav 
alltså även upphov till olika syn på vad ett matematiskt bevis egentligen är, även om de enligt 
Hanna (1991) delade grunduppfattningen om att den axiomatiska metoden och de formella 
bevisen var av största vikt. Logicisterna var stark knutna till logiken i sina bevis, och där även 
matematiken sågs som en del av logiken, vilket ledde till att man använde sig av en formell 
bevisföring. Formalisterna var i någon mening mera intresserade av systemet som helhet, och 
såg mera bevisen som en manipulation av symboler och som inte behövde någon tolkning vad 
det gällde dess innebörd. Beviset gav sanningen i ett godtyckligt formellt system. 
Intuitionisterna som exempelvis fokuserade på matematiken som en språklös tankeverksamhet 
krävde att de matematiska resonemangen följde vissa regler, även om intuitionisterna inte 
delade synen på giltigheten av vissa typer av matematiska bevis med andra beskrivna synsätt.    
 
Vad är då ett matematiskt bevis? Thompson (2000) menar att ett bevis är en  
 

”kedja av logiska slutledningar, som utgående från vissa utsagor, axiom, leder fram till 
en utsaga, sats. I bevisen är det också tillåtet att, jämte axiomen, begagna tidigare 
bevisade satser. En slutledning sker enligt en viss regel.”     
                                                                                                       (ibid. s.43) 
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Thompson tar även upp skillnaden mellan direkta och indirekta bevis, där det indirekta 
beviset handlar om att man antar negationen till det som skall bevisas för att sedan utifrån 
detta försöka härleda en motsägelse. Thompson menar även att bevis i matematiken alltid 
genomförs i logisk mening, och leder till absolut sanning. Sanningen gäller för en viss 
matematisk teori, och axiomen som ligger till grund för teorin betraktas som sanna. De satser 
som då kan bevisas genom logisk slutledning är då också sanna, dvs. påståenden kan vara 
sanna i en teori men osanna i en annan. Thompson lyfter även fram intuitionisternas syn på 
bevis då han poängterar att dessa inte accepterar den indirekta bevisföringsmetoden som 
beskrivits ovan.   
 
Rota (1997) ger sin syn på det matematiska beviset: 
  

"Everybody knows what a mathematical proof is. A proof of a mathematical theorem is       
a sequence of steps which leads to the desired conclusion. The rules to be followed by 
such a sequence of steps were made explicit when logic was formalised early in this 
century." 

(ibid., s.218) 
 
Vidare fastslår han att det är onödigt att prata om korrekta bevis, då bevisen inte låter sig 
grupperas i nivåer. Antingen är resonemanget ett bevis, eller så är det inte det. Rota menar 
också att den axiomatiska metoden är den enda metod som garanterar sanningen för ett 
matematiskt påstående. Samma författare har även en skeptisk inställning till bevis av 
matematiska satser genom verifiering av alla tänkbara fall. Ett exempel som han berör är 
"fyrfärgsproblemet" som har att göra med graffärgning, där man lät ett dataprogram i någon 
mening gå igenom de tänkbara fall som kan uppstå. Förvisso erkänner Rota denna typ av 
verifiering som ett bevis för det påstående som skulle bevisas, men poängterar att bevistypen 
inte ger inblick i de underliggande orsakerna till satsens sanning, samt att värdet av ett 
matematiskt bevis bestäms av huruvida själva bevistekniken kan användas för att bevisa andra 
satser.  
 
Vad det gäller matematiska sanningar och bevis så beskriver  Hardy (1929) sin syn på det hela 
då han menar att matematiska satser är sanna eller inte i en absolut mening, oavsett vår 
vetskap om dem, och att de i någon mening är del av en objektiv verklighet. Hardy är ganska 
vag i sin beskrivning av det matematiska beviset, men han menar att beviset dels uttrycker ett 
sorts mönster i det system som man beskriver, och att det är konstruerat för att skapa bifall för 
de idéer som uttrycks. Lakatos (1978) menar att den allmänna synen på bevis hos exempelvis 
studenter har att göra med formalisternas syn på beviset där: 
 

"a proof is finite sequence of formulae of some given system, where each formula of 
the sequence is either an axiom of the system or a formula derived by a rule of the 
system from some of the preceding formulae."  

(ibid., s.188)    
 
Man kan naturligtvis fråga sig hur pass formell man skall vara i ett bevis. Renz (1981) lyfter 
fram ett exempel där en student gav ett strikt formellt bevis rörande Pythagoras sats utifrån 
Hilberts axiom, och det hela blev ett arbete på nära 80 sidor. Rentz poängterar att det 
matematiska beviset är ett redskap för att skapa och utforska matematiken, men att man inte 
skall bli för formalistisk i sina resonemang. Lakatos (1978) lyfter även fram exempel på de 
olika tolkningar som kan uppstå då exempelvis formalister och logicister ger sin syn på vad 
ett matematiskt bevis är, vilket även antytts ovan. Lakatos menar att formalisterna tillåter 
olika formella system och kräver att man definierar vilket system man bevisar satser inom. 
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Logicisterna menar däremot att det finns väsentligen ett stort system och därmed väsentligen 
bara ett koncept vad det gäller bevis. Lakatos väljer även att klassificera de matematiska 
bevisen i tre grupper; de pre-formella, de formella och de post-formella. De pre-formella 
bevis som förekommer i matematiken saknar underliggande logik och axiom, och har ett slags 
intuitivt resonemang. De formella bevisen anknyter till den axiomatiska metod vi har lyft 
fram ovan. De post-formella bevisen kan exempelvis hänvisa till metamatematiken, teorier 
som ligger utanför matematiken och som i sig inte är formella. Renz (1981) ställer sig frågan 
om bevis verkligen ger den absoluta giltigheten av matematiska satser. Han medger att man 
kan formulera sanningar inom en teori, men problematiserar det hela genom att framhäva att 
de axiom som ligger till grund för en teori kanske inte korrekt speglar objektens egenskaper. 
Vidare ställer han sig exempelvis frågan om de deduktiva lagarna som används i bevisföring 
är korrekta i sig. Dessa funderingar ligger utanför själva matematiken, men kan enligt min 
mening vara intressanta att lyfta fram för att se att det i någon mening finns filosofiska 
problem rörande ämnet. 
 
Vad det gäller bevis och bevisföring så lyfter Hanna (1991) fram tankar om  att bevis handlar 
om en social process. Hon gör även kopplingar till Lakatos, som står för en syn där man har 
en sorts "quasi-empirisk" hållning. Man diskuterar och förbättrar sina antaganden genom ett 
kritiskt förhållningssätt och logiken. Hanna lyfter även fram en syn på det matematiska 
beviset som innebär att det aldrig blir fullständigt, att det alltid finns hänvisningar till 
intuitionen och föreställningar. Hanna tar även upp att ett bevis oftast inte blir accepterat på 
grund av att man har konstaterat att det är felfritt i sina resonemang, utan snarare för att man 
ansett att resultaten varit jämförbara med andra accepterade resultat, och att argumenten i 
bevisen varit liknande dem som använts i andra accepterade bevis. Som exempel tas 
Mathematical Reviews där man har gjort uppskattningen att ca hälften av de bevis som 
publicerats varit felaktiga, även om de resultat de är ämnade att bevisa stämde. Även Manin 
(1981) beskriver att ett bevis blir ett bevis först när det har genomgått en social process, och 
där man accepterat det hela som ett bevis. Denna process kan enligt Manin kräva flera 
generationer av matematikers samtycke för att man skall godkänna och acceptera ett 
matematiskt bevis. Manin anser även att det finns hierarkier av bevis, men att man kan hamna 
i problem när man diskuterar påståenden som rör exempelvis huruvida man kan bevisa att det 
finns ett bevis för något som man skall bevisa. Man kan på så sätt hamna i teorier och logiska 
resonemang som inte alla accepterar. Manin beskriver beviset i sig som att vi når sanningen 
från "uppenbara" hypoteser, eller påståenden som redan blivit visade genom en serie explicit 
beskrivna och "uppenbart giltiga" elementära deduktioner. Slutligen kan vi knyta an till de 
tankar som Manin lyfter fram rörande en modernare typ av bevis som genomförs med hjälp av 
datorer, och som vi varit inne på tidigare. Det som poängteras är att denna typ av bevis inte 
kan verifieras av en utomstående på samma sätt som ett traditionellt bevis, samt att datorn i 
sig kan ha små fel i mjuk och hårdvara som kan ta sig uttryck när man genomför sitt bevis. 
Man är då tvungen att genomföra beviset med en annan maskin för att se om det stämmer, 
man har därmed övergått till en mera experimentell hållning. Kontentan av resonemanget är 
att ett bra bevis är ett bevis som gör oss klokare och ger oss insikt.  
 
Sammanfattningsvis  kan det utifrån ovanstående författares syn på ämnet matematiska bevis 
konstateras att bilden är mångfacetterad. Somliga resonerar i en djupare filosofisk mening 
kring matematikens grundvalar. Andra försöker ge en någotsånär strikt definition av vad ett 
matematiskt bevis handlar om. Ytterligare synsätt som lyfts fram ovan är att det matematiska 
beviset är en del av en social process. 
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2.2 Forskning rörande didaktiska aspekter av matematiska bevis 
 
Bland tidigare undersökningar i Sverige märks exempelvis en matematikundersökning som 
gjordes under 1980 av IEA, International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement, där bl.a. elever i årskurs tre på N- och T-linjerna tillfrågades om deras attityder 
till matematik (Skolöverstyrelsen, 1983). Några av de påståenden som eleverna skulle ta 
ställning till rörde bevis av matematiska satser. Av undersökningen fann man att knappt 50 
procent av eleverna tyckte att bevis av matematiska satser var ganska viktigt eller mycket 
viktigt. Knappt tio procent tyckte att bevis av matematiska satser var ganska lätt eller mycket 
lätt. Vidare framgick det att knappt 20 procent av de elever som ingick i studien tyckte om, 
eller tyckte mycket om att bevisa matematiska satser. På det hela taget kom bevis av 
matematiska satser lång ner på listorna över vad som var viktigt, roligt och lätt i 
gymnasiematematiken, där exempelvis ekvationslösning, kurvritning och komplexa tal fanns 
med. 
 
En annan undersökning som genomfördes 1995 och som bl.a. fokuserat på matematik- 
kunskaper hos elever i gymnasieskolans avgångsklasser är Third International Mathematics 
and Science Study, TIMSS (Skolverket, 1998). En av frågorna som gavs till NT-linjens 
årskurs-tre-elever handlade om att genomföra ett bevis av ett påstående i geometri. Det visade 
sig att 41 procent av eleverna fick full poäng på uppgiften. Jämfört med det samlade 
internationella resultatet var detta något bättre då 35 procent av deltagarna fick full poäng sett 
till alla deltagande länder. I anslutning till detta kan man också lyfta fram resultat från de 
nationella prov som genomförts på senare år i gymnasiekurserna i matematik. Ett sådant 
exempel är det prov som gavs för elever som läste matematik E under vårterminen 2002, och 
där det bland annat fanns en fråga som i princip innebar att eleven skulle bevisa ett påstående. 
Resultatet blev att under 20 procent av eleverna klarade att lösa problemet (Skolverket, 2002).    
 
Under 2002 genomfördes en undersökning vid Stockholms universitet (Nordström, 2003), 
som fokuserade på nybörjarstudenter i matematik vid samma universitet. I undersökningen 
studerades elevernas tidigare erfarenheter av bevis, deras attityd till bevis samt deras 
bevisföringskapacitet. Resultatet av undersökningen visade exempelvis att 90 procent av 
eleverna samtyckte med påståendet att ”Bevis hjälper mig att förstå matematiska samband”. 
Vidare fann Nordström att 29 procent av eleverna samtyckte med påståendet att ”Jag har haft 
möjlighet att öva på bevis både muntligt och skriftligt i skolan”. Som helhet visade 
undersökningen att de elever som haft möjlighet att öva på bevis på gymnasiet lyckades bättre 
på de frågor som mätte bevisföringsförmågan hos eleverna. En annan slutsats som drogs var 
att elevgruppen som helhet i studien hade en positiv attityd till bevis, men att eleverna hade 
stora problem att bevisa en del grundläggande påståenden. De elever som uppgav att de hade 
arbetat med bevis i gymnasieskolan visade sig också ha en positiv inställning till matematiska 
bevis. Nordströms studie bygger till viss del på en studie av Godino och Reico (2001) vilka lät 
spanska nybörjarstudenter genomföra bevis av enkla matematiska påståenden. Även här blev 
resultatet att studenterna hade svårigheter med att bevisa påståendena. I artikeln menar 
Godino och Reico även att nivån på de bevis som görs av studenterna i undersökningen kan 
kopplas till de olika kontexter, det språkbruk och de sociala sammanhang, som studenten är 
del av. Exempel på bevis som härrör från sådana sammanhang är det empiriska, induktiva 
beviset som kan relateras till de metoder som man använder i exempelvis naturvetenskapen. 
Ett annat sätt som studenten bevisar på är det formella deduktiva som används av exempelvis 
matematiker.   
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Vad det gäller internationella undersökningar rörande didaktiska aspekter på matematiska 
bevis märks bl. a. en undersökning utförd i Storbritannien av Almeida (2000), som fokuserar 
på universitetselevers uppfattningar om matematiska bevis. En av de slutsatser som drogs var 
att studenterna tycktes föredra informella resonemang och visuella bevismetoder, även om de 
officiellt ansåg att formella bevis var att föredra. Liknande resultat beskrivs även av Healy 
och Hoyles (2000), även den undersökningen i Storbritannien, där man studerade 14-15 
åringars kunskap och syn på matematiska bevis. Majoriteten av eleverna använde empiriska 
resonemang i sin bevisföring, även om de var medvetna om att resonemangen inte var 
generella. Eleverna tycktes även ha en uppfattning om att algebraiska bevis värderades högt i 
skolan, även om de inte själva i någon större utsträckning resonerade algebraiskt i sina bevis. 
Chazan (1993) har bland annat studerat elevers syn på matematiska bevis. En av de 
uppfattningar som fanns hos vissa elever var att empiriska slutsatser i exempelvis geometri 
kunde användas för att bevisa generella påståenden. Andra uppfattningar som förkom var att 
elever hade svårigheter med att förstå syftet med givna förutsättningar som förekommer i 
matematiska bevis. Somliga elever i studien ansåg att deduktiva bevis i matematik inte kunde 
utesluta att det fanns motexempel mot det som bevisats. Chazan beskriver också hur vissa 
elever ansåg att deduktiva bevis i geometri bara gällde för ett visst exempel, eller för en viss 
typ av exempel. För att kunna genomföra deduktiva bevis som berörde exempelvis trianglar 
var man därför tvungen att gå igenom alla typer av trianglar.    
 
Vad det gäller matematikundervisningen i skolan, och dess fokusering på bevis och 
bevisföring, så skiljer Hanna och Jahnke (1996) på bevis som bevisar och bevis som förklarar. 
De menar också att för förståelsen är det viktigt att läraren undervisar med bevis som 
förklarar. Alibert och Thomas (1991) lyfter fram liknande tankegångar där de resonerar kring 
bevis som har en linjär utformning där eleven i princip kontrollerar den deduktiva giltigheten i 
varje steg samt det strukturerade beviset som ger eleven mer förståelse, och där eleven ser till 
de övergripande resonemangen i bevisen. Strikta matematiska resonemang i matematiken som 
skolämne är inte alltid av godo. Hanna (1991) menar att förståelsen av matematiken kan 
hämmas om man blir för formell i de matematiska resonemangen, att eleverna i någon mening 
distanserar sig från det intuitiva och ägnar sig åt manipulering av symboler. För att komma 
förbi dessa problem framhäver hon de erfarna matematikernas sätt att hantera det hela. Det 
kan röra sig om att skifta mellan olika nivåer av generalitet och formalism i resonemangen. 
Raman (2001) beskriver liknande iakttagelser där bevisföring har främst två sidor, dels en 
inofficiell där man exempelvis troliggör sanningen i ett påstående genom att rita en figur och 
dels en mera officiell där man resonerar formellt i bevisföringen. Raman menar att vissa 
studenter endast ser den senare formen som matematiskt godtagbar medan erfarna 
matematiker anser att båda är av vikt. I anslutning till detta är det även värt att lyfta fram en 
svensk studie av universitetsstudenter där det bland annat framkom att en del studenter 
producerar matematiska bevis utan att förstå själva innehållet i de bevis som de genomför 
(Önskog, 2003).   
 
Studerar man elevers uppfattningar om matematik i ett vidare perspektiv beskrivs det 
exempelvis av Pehkonen (2001). Han lyfter bl.a. fram elevernas egna uppfattningar, lärarnas 
uppfattningar och läromedelsförfattarnas uppfattningar som viktiga faktorer för undervisning 
och inlärning. Vidare menar han att: 
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”En elevs matematiska uppfattningar fungerar som ett filter som påverkar praktiskt 
taget alla tankar och matematik. En elevs tidigare erfarenheter av matematik får full 
effekt (vanligtvis på en omedveten nivå) när det gäller hans eller hennes uppfattningar. 
När eleven tillämpar sina matematiska kunskaper, kommer även hans eller hennes 
uppfattningar att utgöra en påverkansfaktor.”             
                                                                                                    (ibid., s. 238-239) 

 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är svårt att säga huruvida elever har en positiv 
eller negativ inställning till matematiska bevis. Inställningen tycks variera mellan olika 
grupper som studerats. En tendens som beskrivs är att elever verkar ha problem att genomföra 
olika typer av bevis i matematiken och att vissa elever visar matematiska påståenden genom 
resonemang som inte är rigorösa. Vidare kan man dra slutsatsen att det finns problem vad det 
gäller en del elevers syn matematiskt bevis, då eleverna har föreställningar som inte överens- 
stämmer med den allmänna synen på ett matematiskt bevis. Slutligen kan det konstateras att 
elevens syn på matematik i allmänhet och även då bevis och bevisföring till stor del bygger på 
tidigare erfarenheter i skolan där exempelvis lärare och läroböcker påverkar i hög grad. Dessa 
faktorer tycks sedan i sin tur påverka elevernas prestationer. 
 
2.3 Om matematiska bevis i styrdokumenten 
 
För att få en bild av hur bevis och bevisföring fokuseras och har fokuserats i gymnasie- 
matematiken för den naturvetenskapliga/tekniska linjen respektive det naturvetenskapliga 
programmet är det lämpligt att studera olika kursplaner. De kursplaner som har utgjort grund 
för de senaste decenniernas matematikundervisning i gymnasieskolan är de som ansluter till 
läroplanerna Lgy70 och Lpf94, och som gällde för den naturvetenskapliga/tekniska linjen 
respektive gäller för det naturvetenskapliga programmet. Det är dessa kursplaners innehåll 
vad det gäller bevis och bevisföring som kommer att belysas nedan. 
 
2.3.1 Kursplaner som ansluter till Lgy70 
 
Studerar man kursplanen i matematik som ansluter till Lgy70 (Skolöverstyrelsen, 1971a) för 
naturvetenskaplig och teknisk linje tycks tonvikten ligga på vad som skall ingå i de olika 
kurserna, dock inte lika tydligt hur man skall behandla de olika momenten. Vad det gäller 
bevis och bevisföring fastslår man att: ”Matematikundervisningen bör vänja eleverna vid ett 
klart och exakt uttryckssätt vid genomförandet av bevis och logiska resonemang.” (ibid., s. 
260). Vidare menar man att undervisningen inte enbart skall ge formella bevis, utan även få 
eleverna att fundera kring olika matematiska frågeställningar och vad som skall bevisas och 
hur man bevisar. En passage i texten beskriver mera detaljerat hur eleverna skall formulera sig 
i sina resonemang. Man påstår att  ”Eleverna skall alltid ange motiveringar vid de olika stegen 
i lösningar och bevis. Användning av implikations- och ekvivalenssymbolerna ⇒ och ⇔ 
rekommenderas” (ibid., s.262). Vidare menar man att de skriftliga proven efter varje avsnitt 
bör innehålla uppgifter av teoretisk natur där man som exempel tar att man kan bevisa en sats 
som ansluter till någon genomgången sats. Ovanstående påståenden om bevis berör mest hur 
eleven skall möta bevis och bevisföring i undervisningen. Det är på det hela taget svårt att 
finna påståenden i kursplanen som beskriver att man skall öva på bevisföring explicit. Ett 
sådant påstående är att man i årskurs tre för natur och teknisk linje anger att induktionsbevis 
är ett mindre centralt moment (Skolöverstyrelsen, 1971b).  
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2.3.2 Kursplaner som ansluter till Lpf94 
 
Nästa kursplan som granskats ansluter till Lpf94 (Skolverket, 2000). I den generella 
målbeskrivningen framhävs vikten av att eleven ”utvecklar sin förmåga att följa och föra 
matematiska resonemang samt redovisa sina tankegångar muntligt och skriftligt” (ibid., s. 73). 
Studerar man de moment där kursplanen uttryckligen säger att eleven ska bevisa olika resultat 
så finner man att eleven i B-kursen ska kunna bevisa ”några viktiga satser från klassisk 
geometri” (ibid., s. 83). I C-kursens målbeskrivning står det att eleven ska kunna härleda 
”deriveringsregler för några grundläggande potensfunktioner, summor av funktioner samt 
enkla exponentialfunktioner” (ibid., s. 86). Vidare så beskrivs vikten av att i D-kursen kunna 
härleda formler i trigonometri samt vad det gäller derivatan att kunna ”förklara deriverings- 
reglerna och själv i några fall kunna härleda dem för trigonometriska funktioner, 
logaritmfunktioner, sammansatta funktioner, produkt och kvot av funktioner” (ibid., s. 89). 
Värt att notera är att ovanstående utdrag ur de olika målen från Matematik A till E är de enda i 
kursplanen som i någon mening går att direkt förknippa med bevis och bevisföring. En annan 
iakttagelse är att gränsvärdesbegreppet inte finns nämnt i målbeskrivningarna för de olika 
kurserna, ett begrepp som rimligen behöver avhandlas för att göra härledningen av derivatan 
meningsfull. 
 
En annan faktor som talar om hur stor vikt som fästs vid bevis och bevisföring i gymnasie- 
skolans matematik är de olika betygskriterier som finns för de nuvarande matematikkurserna. 
Betygskriterierna är formulerade på samma sätt för alla matematikkurser från A till E. 
Studerar man kriteriet för betyget Godkänd så krävs det att ”eleven genomför matematiska 
resonemang såväl muntligt som skriftligt” samt att ”Eleven skiljer gissningar och antaganden 
från givna fakta och härledningar eller bevis” (ibid., s. 78). För betyget Väl godkänt finns inga 
uttryckliga krav om färdigheter i bevisföring, även om antydningar görs om att eleven 
genomför matematiska resonemang, och att eleven använder termer och symboler på ett 
begripligt sätt. För betyget Mycket väl godkänt finns dock ett uttalat krav som rör bevisföring 
och som säger att ”Eleven deltar i matematiska samtal och genomför såväl muntligt som 
skriftligt matematiska bevis” (ibid., s. 79) 
 
På det hela taget blir jämförelsen av de båda kursplanernas bevisfokusering svår. Mycket 
beroende på att de är skrivna på olika sätt där kursplanen som hör till Lgy70 har ett regelstyrt 
innehåll, medan den senare kursplanen har ett målstyrt innehåll. Vad man kan säga är att i 
båda kursplanerna har de matematiska bevisen och bevisföringen en ganska liten roll sett till 
det övriga innehållet.  
 
2.4 Kurslitteratur som ansluter till Lgy70 respektive Lpf94 
 
2.4.1 Härledningen av Pythagoras sats 
 
Studerar man först det enklare beviset för Pythagoras sats så finner man två typer av bevis. 
Dels har vi det bevis som presenteras i Studiumserien respektive Matematik 3000- serien 
(Nyman m.fl., 1982; Björk och Brolin, 2000). Bevisen är i det närmaste identiska och är ett 
klassiskt bildbevis där man resonerar utifrån en kvadrat inskriven i en större kvadrat. Beviset 
ger en känsla av handgripligheter då man resonerar i termer av att ”man flyttar” delar hit och 
dit för att slutligen se resultatet. Den andra typen av bevis finns i Matematik 2000, Gamma 
och Deltaserien (Björk m.fl.1990; Björup m.fl., 1982, Björup m.fl., 1994). Även detta bevis 
får anses klassiskt då man bevisar satsen genom att dra höjden mot hypotenusan i en 
rätvinklig triangel för att sedan få två deltrianglar som är likformiga med den ursprungliga 
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triangeln, vilka man sedan resonerar utifrån. Beviset har i alla tre böckerna ett större mått av 
algebra och symbolik än det bildbevis som beskrivits ovan. Noterbart är att ingen av de fem 
böckerna som granskats visar omvändningen av satsen, vilket är svårare att göra. Utifrån 
ovanstående jämförelser kan man inte dra några slutsatser om att det först beskrivna 
bildbeviset blivit vanligare än det mera algebraiska bevis som beskrevs. Vad man kan notera 
är att Gammaserien som har övergått i Deltaserien har behållit det mera algebraiska 
likformighetsbeviset. Matematik 2000- serien som har övergått i Matematik 3000-serien har 
övergett det algebraiska likformighetsbeviset till förmån för det mera resonerande bildbeviset 
utan symbolik såsom implikationspilar och med ett minimum av algebra.           
 
2.4.2 Härledningen av en deriveringsregel 
 
Studerar man sedan hur man motiverar derivatan av f(x) = xn där n är positivt heltal, finner 
man en viss samstämmighet i böckernas angreppssätt. I exempelvis Matematik 3000-serien 
(Björk och Brolin, 2001), visar man utifrån definitionen av derivatan, dvs. med hjälp av ett 
gränsvärde, hur f´(x) ser ut för de fyra olika funktionerna f(x) = x, f(x) = x2, f(x) = x3 samt 
f(x) = x4. Slutligen drar man slutsatsen att: 
 

”Det är rimligt att anta, att f(x) = x5 har derivatan f´(x) = 5x4 och att t ex f(x) = x100 har 
derivatan f´(x) = 100x99. Man kan visa att så är fallet, med vi går förbi beviset här.”  

(ibid, s. 75) 
 
Motiveringen är identiskt i matematik 2000-serien (Björk m.fl. 1991), och snarlikt i Gamma 
och Deltaserierna (Björup m.fl, 1991; Björup m.fl., 1995). Deriveringsregeln troliggörs alltså 
genom några specialfall, samtidigt som man poängterar att det finns ett bevis, som inte 
genomgås. För Studiumserien (Nyman m.fl.1990), så är motiveringen i princip den samma, 
och med samma funktioner som i föregående läroböcker. Det finns en skillnad i böckernas 
motivering. I Studiumserien avslutas resonemanget med att: 

 
”De deriveringsregler som visats är alla specialfall av den regel som står här till vänster.  
(I uppgift 298 får du bevisa att regeln gäller då n är ett godtyckligt positivt heltal.) 

(ibid, s. 59)    
  
Undersöker man sedan uppgift 298 som det hänvisas till så finner man tydliga anvisningar om 
hur beviset kan genomföras. Värt att notera är att denna härledningsövning saknas hos övriga 
läroboksserier som har studerats. Vad det gäller beviset av den beskrivna deriveringsregeln i 
läroböckerna ovan så finns det alltså endast möjligheter till ett rigoröst bevis hos den äldre 
läroboksserien Studium som ansluter till Lgy70. Huruvida detta är ett uttryck för en generell 
förändring mot en lärobokskultur där de matematiska bevisen överges går naturligtvis inte 
säga. Vad det gäller just derivatan fann Bremler i sin studie att ”andelen böcker där bevis 
varken genomförs eller nämns har i stort sett fördubblats om perioderna 1967-1993 och 1994-
2002 jämförs” (Bremler, 2003 s. 84). Vidare konstaterar han att formella bevis försvunnit helt 
under den senare tidsperioden. 
 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är svårt att påstå att det skulle skett någon 
drastisk förändring mot en mindre bevisorienterad lärobokskultur, även om det finns vissa 
tecken som stödjer en sådan teori. Läroböckerna som studerats ansluter till Lgy70 och Lpf94. 
Går man längre tillbaka i tiden än 70-talet finner man å andra sidan tecken på att 
matematikläroböckerna var påtagligt mera bevisorienterade. Ett exempel är ”Geometri för 
gymnasieskolan” av Sjöstedt (1964).      
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3 Resultat och analys av den empiriska studien 
 
Under detta avsnitt kommer resultatet från undersökningen som genomfördes på en 
gymnasieskola i Sydsverige att redovisas och analyseras. Undersökningsmetoden finns 
närmare beskriven i avsnitt 1.3 ovan. Den första av de frågor som bearbetas handlar om 
elevens syn på det matematiska beviset.  
 
3.1 Frågorna rörande elevens syn på det matematiska beviset 
 
3.1.1 Naturvetareleverna i årskurs ett 
 
Frågan som eleverna skulle svara på handlar om att de skulle beskriva hur de skulle förklara 
vad ett matematiskt bevis egentligen är för en klasskompis (Se fråga 10 i bilaga 1 alt. fråga E i 
bilaga 2). På det hela taget tycks elevernas svar vara ganska vaga. Ett exempel på detta är en 
elev som skriver att ”Ett bevis visar hur något är…”. Tretton av de 46 elever som på något 
sätt behandlat enkäterna i årskurs ett har inte givit något svar alls eller gjort andra hän-
visningar om att de exempelvis skulle fråga läraren om råd. Vad det gäller de försök till 
grupperingar av svaren som gjorts nedan så skall de inte ses som absoluta, då grupperna i 
vissa fall överlappar varandra. Grupperna ger uttryck för drag i resonemangen som delas av 
flera elever. Vidare beskrivs en del intressanta uppfattningar som inte är lika vanligt 
förekommande under en kategori.   
 
Giltigheten av beräkningarna 
 
En del av eleverna tycks fokusera på beräkningarna i matematiken. En elev skriver att man 
med ett bevis kan visa att ”det verkligen är som en uträkning visar”, eller att man kan 
övertyga sig om att man kan ”använda sig av vissa uträkningsmetoder”. Vidare påstår en elev 
att man med ett bevis kan ”bevisa att det svar man fått stämmer”. Dessa elever tycks se nyttan 
av beviset som i någon mening en garant för sanningen i sina beräkningar, utan att gå in på 
vad beviset är för något.  
 
Formlers giltighet och förståelse 
 
En stor del av eleverna är inne på att beviset ger någon form av legitimitet till det som har 
bevisats. En elev skriver att beviset är en ”tankegång som bevisar varför en viss formel eller 
dylikt fungerar”. Eller att man ”visar att en formel är riktig” eller ”att formlerna verkligen 
stämmer” som ett par andra elever skriver. Värt att notera är att flera av eleverna beskriver 
just olika formlers giltighet då de beskriver det matematiska beviset.  Andra resonemang som 
tycks återkomma hos en del elever är att beviset gör att man förstår bättre eller att beviset 
förklarar. ”Det är viktigt att ha bevis så att man förstår hur man ska räkna” som en elev 
skriver.  
 
Mindre utbredda uppfattningar 
 
Låt oss så se till en del uppfattningar som inte är lika utbredda bland elevernas svar. En sådan 
uppfattning säger att ett bevis är: ”Något som många olika personer kunnat bevisa på olika 
sätt. De har visat att det verkligen är så”. Det tycks alltså inte räcka med ett bevis för ett 
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påstående, och inte heller att endast en person genomfört beviset. Några elever är inne på att 
Pythagoras sats i sig är ett bevis då man säger att ”Det är ungefär som Pythagoras sats”. En 
annan elev skriver upp Pythagoras sats för att sedan konstatera att satsen i sig är ett bevis för 
att ”de två korta sidorna i kvadrat i en triangel är samma som den längsta i kvadrat”. Eleven 
tycks inte fokusera på beviset av satsen, utan ser snarare satsen som ett bevis på att innehållet 
i satsen i någon mening är giltigt. Vad det gäller just Pythagoras sats så är det just den sats 
som hänvisas till flest gånger då eleverna resonerar kring bevis under denna fråga.  
 
Endast ett fåtal elever är inne på hur ett bevis ska gå till. En elev skriver att beviset ska 
genomföras ”med hjälp av grundläggande matematiska regler”. En annan elev menar att ett 
bevis: 
 

”Är en text eller liknande som visar att en sats stämmer för alla möjliga värden 
på de variabler som beviset innehåller. Ett bevis måste baseras på enbart 
tidigare bevisade satser och/eller axiom”. 

 
En tolkning är att eleven tycks hävda att variabler spelar en viss roll i bevisföringen, eller 
åtminstone antyda att bevis i någon mening kan vara ett generellt resonemang. Eleven är den 
ende som tydligt anger att ett bevis bygger på tidigare bevisade satser eller axiom. 
Axiombegreppet tas inte heller upp av någon annan elev i årskurs ett, och inte heller av någon 
annan elev i årskurs två eller tre som ingått i studien.  
 
3.1.2 Naturvetareleverna i årskurs två 
 
Låt oss så se till de elever som går i årskurs två. Först så kan man konstatera att 17 elever av 
de totalt 60 som på något sätt behandlat enkäten inte svarat på frågan, eller exempelvis skrivit 
att de skulle frågat läraren om råd. Svaren är även hos denna grupp av elever kortfattade, och 
många av svaren är svårtolkade. Likt föregående årskurs har svaren hos eleverna i årskurs två 
grupperats efter generella drag. Dessa grupper presenteras nedan för att sedan avslutas med 
några exempel på mindre utbredda uppfattningar. 
 
Formlers giltighet 
 
En av de tendenser som tycks råda blad de svar som finns är fokuseringen kring formler och 
dess giltighet. Olika exempel på detta kan vara elever som skriver att: ”Ett bevis visar varför 
man använder en viss formel vid matematiska problem”. Eller att: ”Det är det [beviset] som 
bevisar att den här formeln fungerar”. Ytterligare exempel som anknyter till detta är elever 
som skriver att beviset är ”något som bevisar att de redskap och formler man använder i 
matematiken är korrekta” eller som en elev formulerar det: ”Ett bevis i matematik är ju att 
bevisa varför vissa formler fungerar som t.ex. pythagoras, trigonometriska ettan osv.”.  Totalt 
18 elever gör kopplingen till just formler. På det hela taget tycks just formelfixeringen i 
resonemangen vara mera utbredd hos eleverna i årskurs två än hos eleverna i årskurs ett. 
 
Ett naturvetenskapligt förhållningssätt 
 
En grupp av elever har ett mera naturvetenskapligt förhållningssätt till frågan, eller en syn på 
att beviset i någon mening ska vara verklighetsrelaterat. Exempel på detta är en elev som 
skriver att:  
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”Du ställer upp en tes eller en sats (formel) som du antar och prövar med t.ex. 
olika experiment. Du får således bekräftelse på att formeln verkligen stämmer. 
Det kanske inte alltid är helt så men dessa används tills någon motsatt sig dessa 
och/eller kunnat bevisa något annat.” 

 
En annan elev är inne på samma resonemang då eleven menar att ett bevis i matematiken är 
när:  
 

”Man antar en formel som man tror stämmer och sedan visar man att den 
stämmer genom att t.ex. föra in mätvärden man kontrollerat. Att visa att den 
stämmer = beviset.” 

 
 Ytterligare exempel på resonemang där eleven anknyter till ett naturvetenskaplig 
förhållningssätt är beskrivningen att ett: 
  

”Matematiskt bevis är en formel eller graf eller dylikt. Med hjälp av detta så kan 
man bevisa matematiskt t.ex. bakterietillväxt, volym och acceleration eller 
dylikt.” 

 
Även om eleven är vag i sin beskrivning av det matematiska beviset så tycks alltså en formel i 
sig eller en graf vara ett bevis, och eleven gör tydliga kopplingar till fysikaliska och 
biologiska fenomen. Andra uppfattningar om bevis där man tycks hänvisa till någon form av 
nyttoaspekt och användning i vardagen är att ett bevis handlar om att ”Bevisa att en 
sats/formel kan tillämpas i dagliga livet” eller att ett bevis handlar om att ”man visar att 
”saker” stämmer med matematiska kunskaper/regler, och tillämpar det i vardagen” som en 
annan elev formulerar det. Ett annat resonemang som följer nedan går möjligen att relatera till 
ett naturvetenskapligt förhållningssätt, där man hela tiden får vara beredd på att förkasta en 
teori om man lyckas falsifiera den. Eleven skriver att: 
 

”Matematiken bygger på modeller. Om man finner ett samband som stämmer 
inom denna modell kallar man det ett bevis. Men beviset kan upphöra att gälla 
om man finner att den matematiska modellen inte håller.”  

 
Beviset dvs. ”sambandet som stämmer” står alltså inte för någon absolut sanning då det kan 
upphöra gälla om man på något sätt finner att det inte håller.    
 
Beviset i ett större sammanhang och förståelse 
 
En grupp av eleverna framhäver att beviset ingår i ett större sammanhang. En elev menar att 
ett bevis är ”ett resultat som [man] härleder från tidigare grunder”. En annan skriver att 
beviset är ”En förklaring till varför något, ex. en formel, är sant oftast med hjälp av redan 
bevisade formler”. Andra synsätt är att beviset ger ”förklaringen till en formel…Hur det 
fungerar med det matematiska språket”. En elev är inne på att man ”med logik och olika 
metoder kan bevisa en företeelse.” Några elever är också inne på att beviset gör att man kan 
förstå matematiken.  
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Mindre utbredda uppfattningar 
 
Om man skall lyfta fram någon av de mindre utbredda uppfattningar som finns i årskurs två så 
märks bland annat ett fåtal elever som har uppfattningar om att ett bevis ska innehålla 
variabler. En elev skriver att: 
 

”Ett bevis i matematiken bevisas genom att se om saker stämmer i alla fall 
genom införandet av variabler.  Dessa satser kontrolleras senare med redan 
bevisat material.” 

 
Eller som en annan elev formulerar det hela då han/hon menar att: 
 

”Ett bevis som är bevisat genom att använda variabler, t.ex. x och y, för att 
bevisa en ekvation. Variablerna symboliserar ju tal, och om en ekvation går ut 
med variabler, gör den även det med tal. Bättre bevis går inte att få!”   

 
Även om personernas resonemang kring beviset är oklara och diffusa så tycks fokus ligga på 
att man manipulerar med olika variabler i bevisföringen. 
 
3.1.3 Naturvetareleverna i årskurs tre 
 
I årskurs tre är det omkring 40 elever som på något sätt behandlat det utdelade materialet. Av 
dessa har tio inte bearbetat den sista frågan, fråga E, vilken är samma fråga som fråga 10 för 
årskurs ett och två. Även bland treorna märks flera diffusa svar på vad ett matematiskt bevis 
egentligen är för något, och svaren är oftast inte särskilt uttömmande. På liknande sätt som i 
föregående klasser har svaren grupperats i grupper där en viss tanke tycks vara påtaglig. Även 
här ges exempel på mindre utbredda uppfattningar vad det gäller av svaren att döma. 
 
Formlers giltighet 
 
Bland eleverna i den grupp som ingått i studien och som går i årskurs tre så tycks 
fokuseringen kring formler vara viktig då de resonerar kring svaret på frågan, liksom i de 
tidigare beskrivna årskursernas svar. Man kan bland annat läsa svar som säger att bevis 
handlar om att ”bevisa att en formel fungerar” eller att bevis är ”En förklaring till varför en 
lösning/formel fungerar/är rätt”.  
 
Beviset i ett större sammanhang 
 
Även i trean framhäver en grupp elever vikten av att beviset finns i ett större sammanhang, 
där man gör härledningar utifrån tidigare resultat. Som en elev skriver att ”Ett bevis är ett 
samband som baseras på andra bevis och inte kräver något som inte är bevisat”. Eller att 
”När man bevisar kan man använda andra formler som man redan känner till”. En elev är 
noggrann med att konstatera att ”När beviset utförs kan man ej använda sig av formeln, utan 
denna måste tas fram oberoende”, och nämner även begreppet cirkelbevis. Ytterligare 
exempel som ansluter till tanken om att beviset är en del av ett större sammanhang eller ett 
resonemang är som en elev skriver att ”man får en förutsättning och man ska visa att den är 
sann genom olika matematiska metoder”. 
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Beviset kan vara ett generellt resonemang 
    
En annan grupp av elever poängterar att beviset ger en sorts generell sanning för det som ska 
bevisas. Exempel på detta är elever som poängterar att man med beviset får fram ”en generell 
formel som alltid gäller för alla exempel”. Eller att man med bevis kan ”visa att man kan 
använda en formel i liknande fall”. En annan elev är inne på samma sak då han/hon menar att 
man med bevis ”gör en allmän lösning på ett problem så att det stämmer oavsett vilken siffra 
man stoppar in”.  
 
Mindre utbredda uppfattningar 
 
Det finns även uppfattningar om beviset i trean som inte är lika utbredda. Exempelvis finns 
det de som skriver att: ”Man bevisar någonting inom matematiken genom t.ex. geometriska 
figurer, formler eller numeriska metoder.” Ett fåtal elever lyfter fram vikten av förståelse när 
de resonerar om vad ett bevis är för något. En elev skriver:  
 

”Det mesta i matematik handlar om samband som bestämts för längesedan. Man 
klarar uppgifterna med hjälp av sambanden men för att förstå måste man bevisa 
sambandet”.  

 
3.1.4 Generella drag hos svaren 
 
Ser man till helheten hos de svar som givits av de olika eleverna hos de olika klasserna, så 
tycks många se beviset som en garant för att de formler som används verkligen fungerar. Ett 
annat mönster man kan skönja är att eleverna som ingår i studien och som går i årskurs ett i 
större utsträckning resonerar kring Pythagoras sats när de försöker förklara sin syn på det 
matematiska beviset. Detta tycks i det närmaste ha övergetts bland de svar som finns hos 
eleverna i de högre årskurserna. Av någon anledning så tycks en syn på det matematiska 
beviset som ligger nära den naturvetenskapliga synen förekomma bland de svar som har 
angivits, och där man exempelvis undersöker sina antaganden med mätvärden. Denna typ av 
svar är av någon anledning påtaglig hos årskurs två, samtidigt som det kan finnas enstaka 
elever i de övriga årskurserna som har ett liknande resonemang. Vidare visar analysen att det 
finns utbredda uppfattningar hos eleverna som innebär att beviset är en del av ett större 
sammanhang, och att man i ett bevis kan använda sig av ett generellt resonemang. Detta gäller 
inte minst i de senare årskurserna. Det finns även elever i alla årskurser som poängterar att 
beviset underlättar förståelsen. Man kan även konstatera att det finns flera svårtolkade 
uppfattningar om vad ett bevis handlar om. En känsla som analysen ger upphov till är att 
eleverna troligtvis inte funderat djupare kring frågan tidigare. 
 
3.2 Enkätfrågorna  
 
Svaren på samtliga enkätfrågor redovisas nedan under de olika rubriker som ansluter till 
respektive fråga. Tabellerna ger bland annat information om hur eleverna i varje grupp i 
respektive årskurs som ingått i studien har valt bland de svarsalternativ som fanns under varje 
påstående (se bilaga 1). Viktigt att notera är att svarsalternativen ”Tar helt avstånd”, ”Tar 
delvis avstånd”, ”Instämmer i stort sett” samt ”Instämmer helt” har översatts till en relativ 
skala där alternativen fått en numrering som 1, 2, 3 respektive 4. Värt att poängtera är att 
resultatet endast speglar de gruppers åsikter i respektive årskurs som ingår i studien och som 
beskrivs under metoddelen. Resultatet har således inte ambitionen att på ett statistiskt 
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säkerställt sätt spegla den allmänna åsikten i samtliga årskurser av naturvetare på skolan i 
fråga. 
 
Fråga/påstående ett; Jag tycker det är roligt att bevisa matematiska satser  
 
Det påstående som eleverna fått ta ställning till är huruvida det är roligt att bevisa 
matematiska satser. Studerar man det svarsmedelvärde (se tabell 1) som finns i de respektive 
grupper som ingått i studien så tycks grupperna i årskurs ett och två vara aningen mera 
positiva till att bevisa matematiska satser, medan den grupp som går i årskurs tre och som 
ingått i studien verkar vara mera neutral. Som helhet verkar grupperna tillsammans ha en 
positiv inställning till påståendet då drygt 65 procent av alla som ingått i studien antingen helt 
eller delvis instämmer med påståendet.  
 
Tabell 1. Svarsfrekvens per alternativ under fråga 1 i de olika grupperna 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fråga/påstående två; Jag tycker det är lätt att bevisa matematiska satser 
 
Påståendet gav i princip upphov till en neutral bild av elevernas åsikter i samtliga grupper, se 
tabell 2. Värt att poängtera är att det är få som tar helt avstånd, eller instämmer helt till 
påståendet, dvs. spridningen tycks vara ganska dålig. En annan sak man kan lägga märket till 
är att inga elever i den grupp som ingår i studien och som går i årskurs ett instämmer helt med 
påståendet.   
 
Tabell 2. Svarsfrekvens per alternativ under fråga 2 i de olika grupperna 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fråga/påstående tre; Jag tycker det är viktigt att kunna bevisa matematiska satser 
 
Svaren under detta påstående tycks vara förskjutna åt alternativen ”Instämmer i stort sett” och 
”Instämmer helt”, en trend som tycks gälla i samtliga grupper (se tabell 3). Värt att notera är 
att av svaren att döma så verkar den grupp som går i årskurs tre vara mindre benägen att sam-
tycka med påståendet än övriga grupper. Man kan å andra sida se att drygt 20 procent av alla 
elever som ingått i studien på något sätt tar avstånd från att det skulle vara viktigt att kunna 
bevisa matematiska satser.  
 
 

Antal per alternativ Andel per alternativ i procent  
1 2 3 4 medel 1 2 3 4 

åk1 2 9 26 9 2,9 4 20 57 20 
åk2 2 12 34 12 2,9 3 20 57 20 
åk3 5 17 15 3 2,4 13 43 38 8 
Samtliga 9 38 75 24 2,8 6 26 51 16 

Antal per alternativ Andel per alternativ i procent  
1 2 3 4 medel 1 2 3 4 

åk1 6 19 20 0 2,3 13 42 44 0 
åk2 1 29 28 2 2,5 2 48 47 3 
åk3 4 21 13 3 2,4 10 51 32 7 
Samtliga 11 69 61 5 2,4 8 47 42 3 
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Tabell 3. Svarsfrekvens per alternativ under fråga 3 i de olika grupperna 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fråga/påstående fyra; De bevis som presenteras i läroböckerna är oftast lätta att förstå 
 
Tolkar man svaren i tabell 4 från de olika grupperna så tycks årskurs ett och två ha en viss 
dragning åt att de instämmer helt, eller i stort sett. Intressant är att gruppen från årskurs tre 
verkar vara mera symmetrisk i sitt ställningstagande till påståendet, och man är där inte lika 
positiv till påståendet som eleverna i de andra grupperna. Sammantaget ger resultatet en bild 
av att det finns fler elever som ingått i studien och som på något sätt samtycker till påståendet 
än de som inte gör det (drygt 60 procent).     
 
Tabell 4. Svarsfrekvens per alternativ under fråga 4 i de olika grupperna 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fråga/påstående fem; Bevisen gör i allmänhet att man förstår matematiken bättre 
 
I samtliga grupper så verkar eleverna till övervägande del ha inställningen att bevis gör att 
man förstår matematiken bättre. Drygt 80 procent av dem som deltog i studien instämde på 
något sätt med påståendet (se tabell 5).   
 
 
Tabell 5. Svarsfrekvens per alternativ under fråga 5 i de olika grupperna 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Antal per alternativ Andel per alternativ i procent  
1 2 3 4 medel 1 2 3 4 

åk1 1 7 21 17 3,2 2 15 46 37 
åk2 0 11 20 29 3,3 0 18 33 48 
åk3 3 12 18 8 2,8 7 29 44 20 
Samtliga 4 30 59 54 3,1 3 20 40 37 

Antal per alternativ Andel per alternativ i procent  
1 2 3 4 medel 1 2 3 4 

åk1 5 11 18 10 2,8 11 25 41 23 
åk2 2 15 32 11 2,9 3 25 53 18 
åk3 3 18 17 3 2,5 7 44 42 7 
Samtliga 10 44 67 24 2,7 7 30 46 17 

Antal per alternativ Andel per alternativ i procent  
 1 2 3 4 medel 1 2 3 4 
åk1 4 7 20 13 3,0 9 16 45 30 
åk2 1 5 25 29 3,4 2 8 42 48 
åk3 1 6 23 10 3,1 3 15 58 25 
Samtliga 6 18 68 52 3,2 4 13 47 36 
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Fråga/påstående sex; Vi har haft möjlighet att öva på bevis i gymnasiet 
 
I alla grupper ser man att det finns en dragning åt att eleverna i studien instämmer i att de har 
haft möjlighet till att öva på bevis i gymnasiet. Värt att notera är dock att omkring en tredjedel 
av alla elever som deltagit på något sätt tar avstånd från påståendet samt att knappt en 
fjärdedel av alla som deltagit i studien instämmer helt med påståendet (se tabell 6).  
 
Tabell 6. Svarsfrekvens per alternativ under fråga 6 i de olika grupperna 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fråga/påstående sju; Det är viktigt att kunna bevisa matematiska satser för att                        
klara matematikkurserna 
 
Av resultat att döma i tabell 7 tycks eleverna i den grupp som ansluter till årskurs ett vara 
mera positiva i sin inställning till påståendet. Denna inställning verkar avta med högre 
årskurser, för att vara i det närmaste neutral i årskurs tre. I den grupp som utgörs av elever i 
årskurs tre tar nästan hälften på något sätt avstånd från påståendet.  
 
Tabell 7. Svarsfrekvens per alternativ under fråga 7 i de olika grupperna 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fråga/påstående åtta; Att öva på bevis i gymnasiet är egentligen meningslöst, då berömda 
matematiker redan bevisat alla resultat 
 
Resultatet verkar vara ganska samstämmigt i alla grupper. Det är få som på något sätt 
instämmer med påståendet. Av alla elever som ingick i studien så var det bara knappt 20 
procent som på något sätt samtyckte med påståendet (se tabell 8). 

Antal per alternativ Andel per alternativ i procent  
1 2 3 4 Medel 1 2 3 4 

åk1 3 8 21 12 3,0 7 18 45 27 
åk2 3 20 24 13 2,8 5 33 40 22 
åk3 2 13 17 8 2,8 5 33 43 20 
Samtliga 8 41 62 33 2,8 6 28 43 23 

Antal per alternativ Andel per alternativ i procent  
1 2 3 4 medel 1 2 3 4 

åk1 2 6 20 16 3,1 5 14 46 36 
åk2 3 19 20 18 2,9 5 32 33 30 
åk3 4 15 17 4 2,5 10 38 43 10 
Samtliga 9 40 57 38 2,9 6 28 40 26 
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Tabell 8. Svarsfrekvens per alternativ under fråga 8 i de olika grupperna 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fråga/påstående nio; Ett bevis i matematiken bygger på andra matematiska resultat 
 
Värt att notera är att ingen i någon grupp som ingått i studien tar helt avstånd från påståendet 
vilket man ser i tabell 9. Ser man till alla elevers svar så är det knappt 90 procent som på 
något sätt samtycker med påståendet. Eleverna i årskurs två verkar avvika genom att vara 
mest positiva till påståendet. 
 
Tabell 9. Svarsfrekvens per alternativ under fråga 9 i de olika grupperna 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.2.1 Sammanfattande analys av enkätfrågorna 
 
Om man gör en grov analys av de resultat som presenterats ovan så kan man se att en stor 
majoritet av alla som ingått i studien på något sätt svarar att det är viktigt att kunna bevisa 
matematiska satser (knappt 80 procent). Detta kan jämföras med att ungefär två tredjedelar av 
de som svarat på enkäten på något sätt ansåg att de har haft möjlighet att öva på bevis, samt 
att omkring hälften av eleverna i årskurs tre på helt eller delvis tog avstånd från påståendet att 
det var viktigt att kunna bevisa matematiska satser för att klara matematikkurserna.  
 
Vad det gäller övriga attityder till bevis så tycks omkring två tredjedelar av dem som deltagit i 
studien till viss del eller helt instämma med påståendet att det är roligt att bevisa matematiska 
satser. Till detta kommer att omkring hälften av dem som deltagit i studien på något sätt 
instämmer med påståendet att det är lätt att bevisa matematiska satser. Ser man vidare till 
synen på det matematiska så tycks det finnas en utbredd uppfattning hos eleverna att beviset 
bygger på andra matematiska resultat, samt att bevisen i allmänhet underlättar förståelsen av 
matematiken. 
 
Vidare finns en del skillnader mellan årskurserna som är värda att lyfta fram. Eleverna i 
årskurs tre svarar generellt sett, om man jämför med de två andra grupperna, att de tycker det 
är mindre roligt att bevisa matematiska satser. Av svaren att döma tycker de heller inte att det 
är lika viktigt att kunna bevisa matematiska satser, eller lika lätt som eleverna i årskurs ett och 
två. Man är även minst benägen att hålla med om att bevis är viktigt för att klara 

Antal per alternativ Andel per alternativ i procent  
1 2 3 4 medel 1 2 3 4 

åk1 23 15 4 2 1,7 52 34 9 5 
åk2 34 15 8 3 1,7 57 25 13 5 
åk3 18 12 9 1 1,8 45 30 23 3 
Samtliga 75 42 21 6 1,7 52 29 15 4 

Antal per alternativ Andel per alternativ i procent  
1 2 3 4 medel 1 2 3 4 

åk1 0 10 26 8 3,0 0 23 59 18 
åk2 0 1 36 22 3,4 0 2 61 37 
åk3 0 5 23 11 3,1 0 13 59 28 
Samtliga 0 16 85 41 3,2 0 11 60 29 
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matematikkurserna i årskurs tre. Värt att poängtera är även att ingen elev i årskurs ett 
instämde helt i att det skulle vara lätt bevisa matematiska satser.    
 
3.3 Frågorna A och B rörande elevernas bevisföringsförmåga 
 
Fråga A och B berör elevernas bevisföringsförmåga och ingick enbart i det test som delades ut 
till den grupp som gick i årskurs tre på naturvetarprogrammet. Svaren har delats in i olika 
kategorier för att bland annat se vilka typer av resonemang som eleverna använder sig av i sin 
bevisföring. Vidare är det intressant att se hur många som ansluter till respektive kategori. 
 
3.3.1 Fråga A rörande ett bevis av ett påstående av talteoretisk karaktär 
 
Eleverna skulle under den här frågan visa att skillnaden mellan kvadraterna av varje två på 
varandra följande naturliga tal är ett udda tal (Se bilaga 2). Analysen av resultatet bygger på 
att svarstypen kategoriseras bland fem olika kategorier benämnda ”1:1”, ”1:2”, ”2:1”, ”2:2” 
och ”Ej svarat”, där ”Ej svarat” innebär att man lämnat frågan utan att man skrivit något på 
svarspappret.  
 
Kategorin 1:1 
 
I svaren under kategorin 1:1 så finns en fungerande bevisidé som är fullständigt genomförd. 
Exempel hämtat från svarsgruppen och som ansluter till kategorin ser ut som följer, även om 
man i vissa fall få ha överseende med detaljer för att få beviset korrekt. Text inom hak- 
parentes [ ] är egna kommentarer. En elev skriver: 
 
Ett naturligt tal = n  
Nästa naturliga tal = n+1 
(n + 1)2 – n2 = n2 + 2n + 1 – n2 = 2n + 1 
2n + 1 = de udda talen 
v.s.b 
 
Andra exempel kan se ut som följer: 
 
12 – 02 = 1 – 0 = 1 
22 – 12 = 4 – 1 = 3 
(n + 1)2 – n2 = n2 + 2n + 1 – n2 = 2n + 1← ger udda talet 
                                                        ↑ 
                                                        alla tal [naturliga?] gånger två → jämnt tal  
 
Eleven ovan börjar med några exempel för att sedan resonera mera strikt. 
 
Ett annat exempel som förts till kategori 1:1 är en elev som skriver att: 
 
Varannat av de naturliga talen är jämnt och varannat är udda. Ett jämnt tal i kvadrat är, som 
känt, alltid jämnt. Kvadraten av ett udda tal är alltid också udda. Differensen av ett udda och 
ett jämnt tal är alltid udda. 
 
Beviset har en resonerande karaktär utan algebra där eleven hänvisar till vad som av eleven 
betraktas som redan kända egenskaper om de naturliga talen med mera.  
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Kategorin 1:2 
 
Under denna kategori har bevisförsök som har en fungerande bevisidé stoppats in. 
Kategoriseringen innebär att bevisidén inte har genomförts fullt ut, och på så sätt inte kan ses 
som ett bevis för påståendet. 
 
Exempel på svar i denna kategori är en elev som skriver att: 
 
(n + 1)2 – n2 = (n + 1) + n 
VSB 
 
Eleven tycks ha någon form av uppfattning om att man kan resonera allmänt genom att man 
kan införa symbolen n för de naturliga talen, samt studerar skillnaden mellan kvadraterna. 
Eleven drar dock inga slutsatser eller motiverar de eventuella slutsatser som kan dras från det 
som står i högerledet. 
 
Kategorin 2:1 
 
Denna kategori innebär att eleven saknar en fungerande bevisidé. Dessutom ska eleven ha 
tagit exempel som i någon mening är korrekta och ansluter till det som ska visas. Vissa elever 
visar påståendet genom att dra några exempel som följer: 
 
22 – 12 = 4 – 1 = 3 ⇒ 3 är ett udda tal 
32 – 22 = 9 – 4 = 5 ⇒ 5 är ett udda tal 
42 – 32 = 16 – 9 = 7⇒ 7 är ett udda tal 
 
En annan elev skriver i princip upp det som skall visas, för att sedan stoppa in ett exempel i 
formeln. Även om eleven skriver upp ett allmänt uttryck för skillnaden så ger han/hon inte 
uttryck för att kunna hantera det genom att försöka att utveckla det hela. Det hela landar i en 
exemplifiering:   
 
(n + 1)2 – n2 = ett udda tal 
n = 4 
(4 + 1)2 – 42 = 25 – 16 = 9  
 
Kategorin 2:2 
 
Vad det gäller denna kategori så skriver eleverna något på svarspappret som innebär att en 
fungerande bevisidé saknas, samt att även i någon mening korrekta exempel saknas som 
ansluter till det som skall bevisas. Vissa elever kan ha försökt genom att skriva upp något 
oklart uttryck för att sedan inte fortsätta. Det är möjligt att dessa elever missuppfattat frågan. 
Exempel på detta är en elev som försöker på följande vis: 
 
1 + n2 – n 
n = Det naturliga talet 
 
Andra försök till bevis som innebär att eleven saknar en fungerande bevisidé, och som 
förekommer i denna kategorisering innebär att eleven tar direkt felaktiga exempel som inte 
ansluter till det som skall visas. Exempel på detta är en elev som skriver upp följande 
exempel: 
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(0 + 1)2 = 1 
(1 + 2)2 = 9 
(2 + 3)2 = 25 
(3 + 4)2 = 49    
 
Svårtolkade fall 
 
En kategorisering av ovanstående typ ger i några fall upphov till en del svårkategoriserade 
fall. Exempel på detta är en elev som skriver: 
 
(0 + 1)2 = 1 
(1 + 2)2 = 9                                    n = jämnt tal 
(2 + 3)2 = 15                                        ↓ 
(n + 1)2 – n = n2 + 2n + 1 – n = n2 + 1 + n 
 
Eleven tycks ta några kryptiska exempel som inte ansluter till det som skall visas för att sedan 
börja resonera generellt. En välvillig tolkning bland flera möjliga är att eleven glömt att 
kvadrera n:et på sista raden vilket leder till följdfel, och att ingen slutsats kan dras. Om man 
utgår från att den missade kvadreringen av n:et är ett rent slarvfel så innebär svaret att eleven 
har en bevisidé i grunden, som dock inte genomförs korrekt, denna gång på grund av just ett 
slarvfel vilket borde kunnat korrigeras med hjälp av en kontroll, och bör därför kategoriseras i 
grupp 1:2. 
 
En ganska vanlig företeelse bland de svar som förekommer är att eleven börjar med något 
exempel för att sedan genomföra ett mera formellt bevis. Exempel på detta är: 
 
22 = 4 
32 = 9 
9 – 4 = 5 ← udda 
godtyckligt tal = N [naturligt?] 
N2 
(N + 1)2  = N 2 + 2N + 1      
N 2 + 2N + 1 – N 2 = 2N + 1 
Skillnaden mellan två på varandra följande, godtyckliga tal [i kvadrat?] är 2N + 1 där N är 
ett naturligt tal. 
Då ser man att N kan vara vilket naturligt tal som helst eftersom att 2N fortfarande blir ett 
jämnt tal. När man sedan adderar 1 så blir det ju udda.    
 
Det som problematiserar tolkningen av lösningen ovan är att eleven troligtvis glömt att ange 
att N är ett godtyckligt naturligt tal på rad fyra samt att skriva ”i kvadrat” på rad åtta. Vidare 
verkar den näst sista meningen i beviset lite oklar, där kontentan verkar vara att 2N är ett 
jämnt tal. Trots detta grupperas detta svar och liknade i gruppen 1:1 då de har en korrekt 
bevisidé och med lite välvilja kan ses som ett fullständigt genomförd. En stor skillnad mellan 
de båda exempel som presenteras ovan är att de fel som betraktas som slarvfel gör att 
resonemanget avstannar i det tidigare exemplet, medan om man korrigerar slarvfelen i det 
senare exemplet så har resonemanget en bärighet. På det hela taget tycks eleverna slarva med 
detaljer i sina bevis, samt vara mycket sparsamma med kommentarer och dylikt.      
 



 26 
 

3.3.2 Utfallet på fråga A under de olika kategorierna 
 
Om man utifrån ovanstående kategorier klassificerar de 41 elevsvar från de elever som går i 
årskurs tre och på något sätt bearbetat hela eller delar av enkäten så fås ett resultat som åter- 
finns i tabell 10. Värt att notera är då att 15 av de 41 eleverna lyckas bevisa påståendet på ett 
tillfredsställande sätt, samt att 8 av de 41 eleverna visar påståendet genom att ge exempel som 
ansluter till det som ska visas.   
 
Tabell 10. Fördelningen bland de olika beviskategorierna under fråga A 
                   Fråga A  
Kategori 1:1 1:2 2:1 2:2 Ej svarat 
Antal 15 2 8 9 7 
Andel i procent 37 5 20 22 17 
 
 
3.3.3 Fråga B rörande ett bevis av ett påstående av geometrisk karaktär 
 
Eleverna skulle under denna fråga bevisa att bisektriserna till två sidovinklar bildar en rät 
vinkel (se bilaga 2). Även under denna fråga har resultatet tolkats med hjälp av den 
kategorisering som förekommer under föregående analys av fråga A. 
 
Kategorin 1:1 
 
Under denna kategori återfinns som i föregående fall de bevisskisser som ger uttryck för en 
bevisidé, och där bevisen är fullständigt genomförda, även om man får ha överseende med 
vissa detaljer som i sig kan vara oklara. Ett exempel som tillhör kategorin är som följer: 
 
[eleven ritar först en figur med vinkeln u och v samt u/2 och v/2] 
u + v = 180° 
u/2 + v/2 = 90° 
↑       ↑ 
Bisektriser är strålar som delar en vinkel i 2 lika stora delar. 
Eftersom u + v = 180° så måste ju u/2 + v/2 = 180° /2 
Alltså bildar bisektriserna till u och v en vinkel som är 90°.  
 
Ett annat exempel som är mycket kortfattat men ändå rymmer det väsentliga är som följer: 
 
u + v = 180° 
u/2 + v/2 = 90° 
 
Andra elever är lite mera omständiga: 
 
[först ritar eleven i den lilla figur som finns i uppgiften (se bilaga 2), och konstaterar att 
”hela” är 180°, dvs.  u + v = 180°] 
vinkeln u = 180 – v 
             v = 180 – u 
Detta samband ska gälla→ 90° = u/2 + v/2 
                                             u/2 + (180 – u)/2 = 90° 
                                            vsv.         
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Kategorin 1:2 
 
Kategorin innebär att eleven har en bevisidé som inte genomförs fullt ut. Denna kategori har 
tre representanter under denna fråga. De bevisskisser som förts till denna kategori är å andra 
sidan svårtolkade. Därför belyses dessa bevisskisser nedan under rubriken ”svårtolkade fall”.  
 
Kategorin 2:1 
 
Det finns i princip en elev som resonerar utifrån exempel på frågan, men i övrigt saknar en 
bärande bevisidé. Resonemanget är som följer: 
 
Eftersom ex. 120° /2 + 60° /2 = 90° 
                       u° /2 + v° /2 = 90° 
Oavsett hur extremt värdena förskjuts… 
                      0 /2 + 180/2 = 90° 
   180/2 + 0/2 = 90 
   90/2 + 90/2 = 90 
 
Eleven skriver inte upp att u + v = 180° som en förutsättning, utan tycks komma fram till det i 
andra ledet efter ett exempel, och övertygar sig om giltigheten genom att ta några exempel till 
där han/hon hänvisar till att det gäller ”oavsett hur värdena förskjuts”. 
                        
Kategorin 2:2 
 
Under denna kategori ryms de bevisskisser som inte uttrycker en fungerande bevisidé, och 
heller inte innehåller exempel som ansluter till det som skall bevisas. 
 
Exempel på detta fall är elever som ritar en figur vilken man kan tolka att den innehåller två 
sidovinklar x och y, sedan konstateras direkt att: 
 
 (x + y)/2 = 90° 
 
Det som krävs för att få beviset godkänt är att man på något sätt innan detta kommenterar att 
summan av sidovinklarna är 180°, vilket eleven inte gör. 
 
Andra exempel som ansluter till det ovanstående är elever som helt sonika skriver upp att 
u/2 + v/2= 90° utan att kommentera var det kommer ifrån, dvs. de ger inte uttryck för någon 
bevisidé.  
 
 
Svårtolkade fall 
 
Det finns en elev som bevisar ovanstående påstående genom att svara på det sätt som 
redovisas nedan.  
 
u + v = 180 
u/2 + v/2 = 180/2 
(u + v)/2 = 90° 
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Ett snarlikt resonemang för tre andra elever vilket följande exempel vittnar om: 
 
u + v = 180° 
(u + v)/2 = 180°/2 = 90° 
 
Man kan fundera på varför eleverna ovan sätter u och v på gemensamt bråkstreck i 
vänsterledet på sista raden i de båda exemplena ovan. Man kan tycka att u/2 + v/2 = 90° säger 
mer om vad man egentligen gör; att man lägger ihop bisektriserna. Detta uttrycks inte lika 
tydligt om man skriver (u + v)/2 = 90°. Då det övre beviset ovan har u/2 + v/2 = 90° som ett 
mellanled så tycks eleven ändå varit medveten om detta, även om man kan argumentera för 
att rad två och tre i beviset borde bytt plats. Eftersom u/2 + v/2 = 90° saknas i det senare 
beviset ovan så har eleven inte gett uttryck för att man lägger ihop de båda bisektriserna. På 
det hela taget uttrycker således de båda exemplena ovan en bevisidé, där det första exemplet 
med vissa förbehåll får ses som fullständigt genomförd, och på så sätt bör kategoriseras i 1:1. 
Det senare exemplet ovan ger också uttryck för en bevisidé, men man når inte lika långt, 
enligt de argument som framförts ovan. Detta exempel samt två liknande bör därför 
kategoriseras i 1:2. Värt att påpeka är att kategoriseringen av dessa fall är synnerligen svår. 
Inte minst beroende på att resonemangen är mycket sparsamma vad det gäller kommentarer 
och dylikt.     
 
3.3.4 Utfallet på fråga B under de olika kategorierna 
 
Studerar man utfallet efter kategoriseringen av de 41 elever i årskurs tre som på något sätt 
bearbetat hela eller delar av testet så fås ett resultat som finns i tabell 11. 16 av de 41 eleverna 
som deltog lyckades i någon mening att genomföra beviset. Endast en elev bevisade 
påståendet med ett resonemang som bygger på exempel. En stor andel har inte bearbetat 
frågan alls. 
 
Tabell 11. Fördelningen bland de olika beviskategorierna under fråga B 

 
 
 
 
 
 

 
3.3.5 Sammanfattande analys av frågorna A och B 
 
Den första iakttagelsen är att eleverna skriver generellt mycket kortfattade svar på dessa 
frågor, och många gånger är de otydliga i sina resonemang. Man kan också konstatera att 
ungefär en tredjedel av eleverna som ingick i studien lyckades bevisa påståendet under fråga 
A, samt att ungefär lika stor andel lyckades med fråga B. Vidare kan man konstatera att 
ungefär en fjärdedel av eleverna visade påstående A genom att ta exempel som ansluter till 
det som skulle visas. Svaren på fråga B var exempelfixerade i mindre utsträckning. Värt att 
kommentera är också att det är fler elever som lämnat fråga B än A rakt av. Det är möjligt att 
uppgifternas placering givit upphov till detta då eleverna tröttnat eller av andra anledningar 
inte velat behandla uppgift B. Uppgift B kan också naturligtvis upplevts svårare bland 
eleverna, och därför i högre grad lämnats utan försök.   
 

   Fråga B   
Kategori 11 12 21 22 Ej svarat 
Antal 16 3 1 8 13 
Andel i procent 39 7 2 20 32 
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3.4 Frågorna C och D där eleven väljer ett bevisförslag till ett påstående 
 
Frågorna C och D ingick enbart i det test som var avsett för gruppen i årskurs tre (se bilaga 2). 
Båda frågorna var upplagda så att eleven fick ta ställning bland olika förslag till bevis av ett 
påstående som skulle bevisas. Vad det gäller den grupp av elever som gick i årskurs tre och 
som bestod av 41 personer som på något sätt behandlat det utlämnade testet, så har fem av 
dessa valt att inte svara på fråga C samt nio av dessa valt att inte svara på fråga D.  
 
3.4.1 Fråga C 
 
Vad det gäller fråga C (se bilaga 2) som berör ett antal förslag till eventuella bevis på ett 
påstående av talteoretisk karaktär har en tredjedel av dem som svarat på frågan föredragit det 
mera formella beviset med ett visst mått av algebra (se tabell 12 och Förslag 1). Vad det gäller 
förslag nr två, som innebär att man listar några exempel, så är detta förfarande minst omtyckt 
bland de elever som svarat på frågan då endast två av dem tyckt att det bevisat påståendet 
bäst. I övrigt kan man notera att förslag nr tre till nr sex varit ungefär lika omtyckta bland dem 
som deltagit. Förslag nr tre bygger på en figur. Förslag nr fyra och nr sex handlar om att man 
resonerar utifrån underliggande egenskaper som i sig inte bevisas, och där man inte använder 
sig av särskilt mycket algebra. Förslag nr fem är algebraiskt och direkt felaktigt.    
 
Tabell 12. Antal elever som valde respektive förslag under fråga C 

 
3.4.2 Fråga D 
 
Fråga D berör ett antal förlag på eventuella bevis till ett påstående som är hämtat från 
geometrin (se bilaga 2). Resultatet i tabell 13 visar att förslag nr ett var mest populärt bland de 
som deltog, då knappt hälften valde detta. Resonemanget i förslag nr ett bygger på ett bevis 
med hjälp av kongruens, men där vissa led strukits så att resonemanget kan bli svårföljt. Värt 
att notera är att ingen av eleverna valde det bevisförslag som innebar att man gör en empirisk 
iakttagelse av trianglar, dvs. förslag nr två. Drygt en tredjedel av eleverna valde förslag nr tre 
som är ett bevis där man använder sig av Pythagoras sats. Ett fåtal elever valde det direkt 
felaktiga beviset under förslag nr fyra.     
 
Tabell 13. Antal elever som valde respektive förslag under fråga D  
 Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 Förslag 4 Ej svarat 
Antal 15 0 12 5 9 
Andel i procent 47 0 38 16  
 
3.4.3 Gemensamma drag hos resultaten på frågorna C och D 
 
Ett gemensamt drag hos svaren är att endast ett fåtal personer valt de mera empiriska bevis 
som inte kan kallas bevis i matematisk mening och som finns under båda frågorna, och där 
man gör iakttagelser och generaliserar från exempel. Vidare finns det en liten grupp under 
varje fråga som inte genomskådat det felaktiga bevis som finns inlagt under varje fråga. Det 
tycks finnas en övervikt åt en formell bevisföring under båda frågorna även om resultatet inte 
är entydigt. 

 Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 Förslag 4 Förslag 5 Förslag 6 Ej svarat 
Antal 12 2 5 6 5 6 5 
Andel i procent 33 6 14 17 14 17  
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4 Diskussion 
 
Låt oss först uppehålla oss lite vid de läroböcker och de kursplaner som studerats inom 
uppsatsens ram, vars innehåll säger en del om hur bevis och bevisföring fokuseras och har 
fokuserats i gymnasiematematiken. Ett intressant faktum som man kan fastslå är att eleven 
exempelvis ska kunna härleda enklare deriveringsregler. Detta kan ställas mot att gräns- 
värdesbegreppet inte finns nämnt i samma målbeskrivningar. Detta kan i sin tur jämföras med 
hur de i någon mening flitigt använda läroböckerna ser ut som undersökts inom examens-
arbetes ram, och där bland annat härledningen av en enklare deriveringregel belysts. 
Läroböckernas resonemang bygger i stor utsträckning på troliggörande utifrån exempel, och 
där bara en lärobok som ansluter till läroplanen Lgy70 på något sätt uppmuntrar till ett 
formellt bevis. Man kan naturligtvis inte säga att detta är tecken på en generell trend utifrån 
den analys som genomförts inom ramen för detta arbete, men resultaten ligger i linje med 
Bremlers (2003) iakttagelser då han konstaterar att formella bevis för den deriveringsregel 
som studerats i denna uppsats helt försvunnit från läroböckerna under den tidsperiod som 
sträcker sig tillbaka till 1994. Studerar man de kursplaner som fokuserats i uppsatsen är det 
svårt att påstå att den förändring som Bremler uttrycker mot en mindre bevisorienterad 
matematiklitteratur skulle ha sin förklaring i förändrat innehåll i kursplanerna vad det gäller 
bevisfokusering. Detta har att göra med att de båda kursplanerna som undersökts och som 
ansluter till Lgy70 respektive Lpf94 är relativt fåordiga vad det gäller fokuseringen kring just 
bevis i kursinnehållet. Man kan alltså spekulera kring att det finns andra faktorer som 
påverkat utvecklingen. Vad säger då eleverna om de bevis som presenteras i läroböckerna? 
Enligt enkätsvaren så är det drygt 60 procent av den elevgrupp som ingått i studien som helt 
eller delvis instämmer med påståendet att det skulle vara lätt att förstå de bevis som present- 
eras i läroböckerna. Anledningen till att eleverna har denna åsikt kan ha sin förklaring i att 
bevisen i läroböckerna i huvudsak är vad man kan kalla empiriska.      
 
Låt oss så se till den uppgift i enkäten som syftade till att få en inblick i vad eleverna hade för 
föreställningar om det matematiska beviset. På det hela taget kan man konstatera att upp- 
fattningarna i många fall spretade åt olika håll, och att elevgruppen som helhet gav ganska 
vaga och kortfattade svar. För att diskutera några trender som märks bland svaren så finns 
exempelvis en naturvetenskaplig vinkling hos en del elever där det matematiska beviset kan 
handla om att man ställer upp en formel för att sedan pröva den med olika experiment, eller 
att en sats eller formel skall kunna tillämpas i vardagen som en elev uttrycker det. Det ligger 
nära till hands att se dessa resultat i ljuset av vad Pehkonen (2001) beskriver då han menar att 
elevers tidigare erfarenheter rörande matematik fungerar som ett filter och påverkar elevers 
uppfattningar. Det är inte svårt att konstatera att just de naturvetarelever som ingått i studien 
troligtvis är starkt färgade av de övriga ämnen som de läser och som har ett stort mått av just 
ett experimentellt och naturvetenskapligt förhållningssätt. Det är alltså möjligt att exempelvis 
fysikundervisningen som är ganska beräkningsfixerad påverkar elevens uppfattningar om 
matematiken. Godino och Reico (2001) beskriver samma fenomen då de menar att nivån på 
bevisföringen hos eleverna kan kopplas till de olika sammanhang som eleven är del av, och 
där metoder inom naturvetenskapen kan vara en sådan påverkansfaktor. Kanske att den 
formelfixering som tycks förekomma i resonemangen kan förklaras på ett liknande sätt då 
formler spelar en viktig roll, inte minst i fysik och kemi vilka är några av de ämnen som 
eleverna läser förutom matematiken. Å andra sidan kanske härledningar av enklare samband 
såsom i exempelvis trigonometri är de enda kontakterna eleverna har med matematiska bevis, 
och att man på så sätt får en fixering kring formler i de svar som eleverna givit. Den elev- 
grupp som hävdar att beviset är en garant för att beräkningarna stämmer skulle på samma sätt 
kunna vara ett uttryck för att gymnasiematematiken i stort är orienterad mot beräkningar.  
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På samma sätt som Chazan (1993) beskriver att det finns vad man kan kalla missuppfattningar 
om matematiska bevis återfinns även sådana i denna studie. Ett exempel är den natur- veten-
skapliga och experimentella hållning som eleverna ger uttryck för ovan. Andra exempel från 
denna undersökning är de elever som hävdar att bevis måste innehålla variabler. Dessa och 
andra avvikande uppfattningar till trots så kan man konstatera trots allt att det finns vaga men 
ändå i någon mening tillfredsställande föreställningar hos många av eleverna om att bevis-
föringen är en process där man utgår från tidigare resultat och där man kommer fram till olika 
slutsatser genom exempelvis logikens hjälp, föreställningar som ligger nära de uppfattningar 
som beskrivits av erfarna matematiker såsom Thompson (2000). Detta märks även bland 
svaren på enkätfrågorna då den studerade elevgruppen som helhet tycks ge ett starkt uttryck 
för att de matematiska bevisen ingår i ett större sammanhang på så sätt att de bygger på andra 
matematiska resultat. En annan bild som enkäten gav var att elevgruppen som helhet till stor 
del instämde med påståendet att förståelsen för matematiken underlättas med hjälp av de 
matematiska bevisen. Analysen av resultatet på essäfrågan, där elevens syn på det mate-
matiska beviset ventileras, ger en känsla av att eleverna inte tidigare har uppmuntrats att 
fundera djupare på vad ett matematiskt bevis är. Elevernas oförmåga att precisera begreppet 
bevis kan naturligtvis ha att göra med att den bild som läroböcker och undervisningen i övrigt 
förmedlar inte är särkilt tydlig.  
 
Låt oss så fokusera diskussionen på de mera attitydorienterade frågorna som finns i enkäten. 
Av alla de elever som ingått i denna studie så tycks drygt 65 procent på något sätt instämma 
med att bevis är roligt. Knappt 45 procent instämde på något sätt med att bevisföring skulle 
vara lätt. Vidare instämde knappt 80 procent av de deltagande eleverna på något sätt med 
påståendet att det skulle vara viktigt att bevisa matematiska satser. Detta kan jämföras med en 
omfattande underökning som genomfördes av IEA under 1980 på eleverna i årskurs tre på N- 
och T linjerna, en undersökning som beskrivits tidigare i denna uppsats (Skolöverstyrelsen, 
1983). Även om en jämförelse grupperna emellan kan vara vansklig, så var det betydligt färre 
i undersökningen från 1980 som exempelvis på något sätt instämde med att bevisföring skulle 
vara lätt. Undersökningen från 1980 tydde även på att det skulle varit betydligt färre som hade 
en positiv inställning till att bevisa matematiska satser, samt färre som ansåg att bevis skulle 
vara viktigt. Om vi antar att resultaten låter sig jämföras, vilket man kan diskutera i sig, så kan 
man fundera på varför dagens elever i någon mening skulle vara mera positivt inställda till 
matematiska bevis. En förklaring skulle kunna vara att svåra bevis i kurslitteraturen och i 
undervisningen som helhet försvunnit. Ytterligare resultat som förtjänar att diskuteras är att 
eleverna i årskurs tre i studien tycks avvika i uppfattning på en del områden. Bland annat så 
tycks de vara mindre benägna att hålla med om att bevisföring skulle vara roligt, viktigt, eller 
lätt. Det är möjligt att urvalet, dvs. att vissa av eleverna inte läser matematik E i trean spelar 
in. Det kan också vara uttryck för att det sker förändringar i årskurs tre såsom att 
bevisföringen blir svårare.   
 
Ett annat område som studerats i uppsatsen är elevernas faktiska bevisföringsförmåga, och 
vilka resonemang som de föredrar då de ska bevisa olika påståenden. Resultatet från gruppen 
som deltagit i undersökningen visar att omkring en tredjedel av de deltagande eleverna lyckats 
bevisa det ena påståendet (fråga A). Det andra påståendet (fråga B) lyckades även här 
omkring en tredjedel av eleverna visa. Dessa resultat ansluter till det som Nordström (2003) 
fann då hon använde sig av samma frågor på en grupp nybörjarstudenter i matematik, och där 
det visade sig att eleverna hade stora problem att visa påståendena. Om det nu är så att 
eleverna generellt har problem med att bevisa olika saker inom matematiken så kan man 
fundera på vad detta beror på. Vissa faktorer som kan spela in tycks eleverna ge uttryck för då 
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de svarat på enkäterna. Av enkätsvaren framkommer att omkring en fjärdedel av de elever 
som deltagit i undersökningen instämmer helt med påståendet att de har haft möjlighet att öva 
på matematiska bevis i gymnasiet. En annan faktor som kan vara värd att lyfta fram i 
anslutning till detta är att drygt hälften av den elevgrupp som går i årskurs tre instämde helt 
eller delvis med att det skulle vara viktigt att kunna bevisa matematiska satser för att klara 
matematikkurserna. Detta tycks sammantaget ge en bild av att bevis och bevisföring inte 
fokuseras så hårt i gymnasiematematiken. 
 
Hur ser då de resonemang ut som eleverna använder sig av i sin bevisföring? Förutom de som 
lyckas visa uppgifterna, och därigenom använt sig av någon form av formellt resonemang så 
märks en grupp elever som bevisar det påstående som har en talteoretisk karaktär genom att 
exemplifiera (fråga A). Tittar man sedan på geometriuppgiften (fråga B) som är upplagd 
liknade på ett liknande sätt så används inte exemplifiering alls i samma utsträckning. Det är 
möjligt att uppgiften som har en talteoretisk karaktär kanske i någon mening lättare inbjuder 
till att stoppa in lite siffror och se att det stämmer, medan geometriuppgiften kräver mera 
arbete att undersöka empiriskt genom att rita och mäta och så vidare. Hur som helst så ligger 
det nära till hands att spekulera i att det mera naturvetenskapliga förhållningssätt som 
beskrivits ovan kanske även tar sig uttryck i elevernas egen bevisföring då de generaliserar 
utifrån olika exempel. Man kan å andra sidan konstatera att det var färre elever som föredrog 
att välja ett liknande bevisförslag som bygger på just exemplifiering under den uppgift som 
handlade om att eleven skulle välja bland givna bevisförslag (fråga C). Eleven skulle under 
den beskrivna uppgiften välja det förslag som denne bäst ansåg visa ett givet påstående av 
talteoretisk karaktär. Det är möjligt att dessa iakttagelser har likheter med det som Healy och 
Hoyles (2000) konstaterar då de menar att det finns elevgrupper som använder sig av 
empiriska resonemang i sina egna bevis, även om de är medvetna om att formella bevis 
värderas högre i skolan. Liknande iakttagelser ger Almedia (2000) av engelska 
universitetselevers uppfattningar. Svaren på frågorna C och D visar att elevgruppen som 
helhet tycks ha en uppfattning om att formella bevis är att föredra då man bevisar olika 
påståenden.  Varför bevisar då vissa elever påståenden genom exempel, samtidigt som de har 
uppfattningen att formell bevisföring är att föredra? En enkel förklaring skulle kunna vara att 
de inte kan genomföra formella bevis. En annan förklaring skulle kunna vara att informella 
resonemang är mera övertygande för eleven. Raman (2001) beskriver att eleverna har svårt att 
använda dessa informella resonemang till att konstruera ett formellt bevis då de inte 
accepterar de informella resonemangen som matematiska och användbara för konstruktionen 
av ett formellt bevis. Raman pekar på att just detta är något som skiljer många studenter från 
mera erfarna matematiker då dessa har förmågan att utnyttja och skifta mellan informella och 
formella resonemang. Detta skulle kunna förklara varför många elever misslyckas med att 
genomföra bevisen i studien.   
 
Ska man då slutligen kommentera helheten av det som avhandlats inom ramen för detta 
examensarbete så tycks det finnas en del problem rörande elevernas bevisföringsförmåga och 
en del avvikande uppfattningar från den gängse bilden av vad ett matematiskt bevis är för 
något, som möjligen är påverkad av den miljö som de elever som deltagit i undersökningen 
befinner sig i. Å andra sidan kan man konstatera att det finns stora elevgrupper vars upp- 
fattning ligger något så när nära en acceptabel bild av vad ett matematiskt bevis innebär. 
Slutligen kan man ändå säga att det finns flera intressanta frågor som väckts under arbetets 
gång, och som skulle vara värda att studera närmare. Exempel på detta är vilken roll läraren 
har i elevernas uppfattningar om bevis eller hur lärarnas uppfattningar ser ut i frågan. Andra 
frågor berör hur man på ett mera kvalitativt sätt kan belysa hur eleverna bearbetar 
matematiska bevis.  
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                                                  Undersökning om bevis 
 
 
                                 1          2          3 
Jag går i årskurs                         
 
 
Välj ett av alternativen under varje påstående som du bäst anser  
överensstämma med din åsikt. På fråga 10 svarar du med egna ord. 
Tack för din medverkan! 

 
 
1. Jag tycker det är roligt att bevisa matematiska satser. 
 
 Tar helt avstånd          Tar delvis avstånd           Instämmer i stort sett         Instämmer helt
      
 
     
       
 
2. Jag tycker det är lätt att bevisa matematiska satser. 
 
Tar helt avstånd           Tar delvis avstånd            Instämmer i stort sett         Instämmer helt
  
 
 
 
 
3. Jag tycker att det är viktigt att kunna bevisa matematiska satser. 

 
Tar helt avstånd           Tar delvis avstånd            Instämmer i stort sett         Instämmer helt
     
 
 
 
 
4. De bevis som presenteras i läroböckerna är oftast lätta att förstå. 

 
Tar helt avstånd           Tar delvis avstånd            Instämmer i stort sett         Instämmer helt
     
 

 
 
 

5. Bevisen gör i allmänhet att man förstår matematiken bättre. 
 

Tar helt avstånd           Tar delvis avstånd            Instämmer i stort sett         Instämmer helt
     

 
Vänd! 
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6. Vi har haft möjlighet att öva på matematiska bevis i gymnasiet. 

 
Tar helt avstånd           Tar delvis avstånd            Instämmer i stort sett         Instämmer helt
      
 
 
 
 
7. Det är viktigt att kunna bevisa matematiska satser för att klara matematikkurserna. 

 
Tar helt avstånd           Tar delvis avstånd            Instämmer i stort sett         Instämmer helt
      
 
 
 
8. Att öva på bevis i gymnasiet är egentligen meningslöst, då berömda matematiker 

redan bevisat alla resultat. 
 

Tar helt avstånd           Tar delvis avstånd            Instämmer i stort sett         Instämmer helt 
 
 
 
 
 
9. Ett bevis i matematiken bygger på andra matematiska resultat. 
 
Tar helt avstånd           Tar delvis avstånd            Instämmer i stort sett         Instämmer helt
      
 
 

 
10. Tänk dig att en klasskompis frågar dig vad som egentligen menas med ett bevis i 

matematik. Hur skulle du svara? 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ange ditt senaste matematikbetyg.                Betyg                          Kurs/ Årskurs
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Undersökning om bevis 
 
 
                                 1          2          3 
Jag går i årskurs                         
 
 
Välj ett av alternativen under varje påstående som du bäst anser överensstämma med din 
åsikt. Tack för din medverkan! 

 
 
 
1. Jag tycker det är roligt att bevisa matematiska satser. 
 
 Tar helt avstånd          Tar delvis avstånd           Instämmer i stort sett         Instämmer helt
      
 
     
       
 
 
2. Jag tycker det är lätt att bevisa matematiska satser. 
 
Tar helt avstånd           Tar delvis avstånd            Instämmer i stort sett         Instämmer helt
  
 
 
 
 
 
3. Jag tycker att det är viktigt att kunna bevisa matematiska satser. 

 
Tar helt avstånd           Tar delvis avstånd            Instämmer i stort sett         Instämmer helt
     
 
 
 
 
 
4. De bevis som presenteras i läroböckerna är oftast lätta att förstå. 

 
Tar helt avstånd           Tar delvis avstånd            Instämmer i stort sett         Instämmer helt
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5. Bevisen gör i allmänhet att man förstår matematiken bättre. 

 
Tar helt avstånd           Tar delvis avstånd            Instämmer i stort sett         Instämmer helt
      
 
 
 

 
 
6. Vi har haft möjlighet att öva på matematiska bevis i gymnasiet. 

 
Tar helt avstånd           Tar delvis avstånd            Instämmer i stort sett         Instämmer helt
      
 
 
 
 
 
 
7. Det är viktigt att kunna bevisa matematiska satser för att klara matematikkurserna. 

 
Tar helt avstånd           Tar delvis avstånd            Instämmer i stort sett         Instämmer helt
      
 
 
 
 
 
8. Att öva på bevis i gymnasiet är egentligen meningslöst, då berömda matematiker 

redan bevisat alla resultat. 
 

Tar helt avstånd           Tar delvis avstånd            Instämmer i stort sett         Instämmer helt 
 
 
 
 
 
 
 
9. Ett bevis i matematiken bygger på andra matematiska resultat. 
 
Tar helt avstånd           Tar delvis avstånd            Instämmer i stort sett         Instämmer helt
      
 
 

 
 

     Ange ditt senast matematikbetyg.                Betyg                          Kurs/ Årskurs 
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A) Visa att skillnaden mellan kvadraterna av varje två på varandra följande naturliga tal 
är ett udda tal. (De naturliga talen är som bekant  0, 1, 2, 3, 4, …) 
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B) Visa att bisektriserna till två sidovinklar bildar en rät (90°) vinkel. (Kom ihåg att     
bisektrisen till en vinkel är den stråle som delar vinkeln i två lika stora delar. Figuren 
nedan visar två sidovinklar u och v.) 

     
       u   v 
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C) Antag att man skall bevisa att summan av två jämna tal alltid är jämn. Nedan följer några    
     olika förslag på hur detta eventuellt skulle kunna göras. Välj ut det förslag som du tycker      
     bäst bevisar påståendet ovan. 
 

 
1. Antag att a och b är heltal, vilka som helst. 

2a och 2b är då två jämna tal, vilka som helst. 
Vi får då att 2a+2b=2(a+b) som är jämnt. 

Beviset är då klart. 
 

 
2. 2+2=4          4+2=6        Och så vidare…  

2+4=6          4+4=8 
2+6=8          4+6=10       

Beviset är då klart. 
 

 
3.                   +                      = 

                

Beviset är då klart. 
 

 
4. Jämna tal är tal som kan divideras med två. Om du adderar tal med en gemensam 

faktor, två i detta fall, så kommer svaret att ha samma gemensamma faktor. 

Beviset är då klart. 
 

 
5. Låt x = ett heltal 

      y = ett heltal 
      x + y = z 
      z – x = y 
      z – y = x 
      z + z – (x + y) = x + y = 2z 

Beviset är då klart. 
 

 

6. Hos jämna tal är den sista siffran 0, 2, 4, 6 eller 8. När du adderar två av dessa, vilka 
som helst, så kommer resultatet att bli ett tal som slutar på 0, 2, 4, 6 eller 8. 

Beviset är då klart. 
 
 
 
 
 
 
 
Jag anser att förslag nr             bäst bevisar påståendet ovan. 
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D) Antag att man skall bevisa att höjden mot basen i en likbent triangel delar basen i två lika       
     delar. Nedan följer några förslag på hur detta eventuellt skulle kunna göras. Välj ut det      
     förslag du tycker bäst bevisar påståendet ovan.  

 
 
 
 
1.                     C                          Höjden PC bildar rät vinkel med sidan AB. 

                                                             a = b då triangeln ABC är likbent.             
                                                             Då är också c = d. 
                             Eftersom AC = BC följer då att AP = PB.                     

                                                             Beviset är då klart.  

                                                              
               A               P              B          
                                                              
 

2. Man ritar några likbenta trianglar noggrant och drar höjden mot basen i dessa 
trianglar. Sedan mäter man basens båda delar med en linjal i de olika trianglarna och 
ser då att de i respektive triangel är lika långa.    

            Beviset är då klart. 
 
 
3.                     C                          Höjden PC bildar rät vinkel med sidan AB. 

                                                             Pythagoras sats ger att  
                                                             (AP)2 + (PC)2 =  (AC)2 samt 
                                                             (PB)2 + (PC)2 =  (BC)2. 
                                                             Då AC = BC är  

                 (AP)2 = (AC)2 – (PC)2 = (BC)2 – (PC)2 = (PB)2 

                  Detta leder till att AP = PB. 

               A               P              B          Beviset är då klart.         
                
                         
 
 

4.                     C                          Höjden PC bildar rät vinkel med sidan AB. 
                                                            AP + PB = AB  
                                                            1

2 AB + 1
2 AB = AB 

                   Då är AP = 1
2 AB och PB = 1

2 AB eftersom AC = BC. 
                                                            Då är AP = PB. 

                                                            Beviset är då klart. 
                A              P              B 

 
 
 
Jag anser att förslag nr             bäst bevisar påståendet ovan. 
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E) Tänk dig att en klasskompis frågar dig vad som egentligen menas med ett bevis i    
     matematik. Hur skulle du svara ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


